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selektuur

squelch

Onderdrukker van hinderlijke ruis bij FM-(kommunikatie)ontvangers.

schakelende voeding

Een nieuw IC (de L296) maakt het vrij eenvoudig een universele schake-

lende voeding te realiseren. Uitgangsvermogen tot 120 W en een redelijk

hoog rendement.

terts-analyzer

Beschrijving van de rose-ruisgenerator, onmisbaar als met de terts-

analyzer gewerkt gaat worden. Tevens een layout van de frontplaat en

enkele afsluitende opmerkingen.

volière-verlichting

Een bruikbare schakeling voor houders van vogels of andere beesten die

een natuurgetrouwe lichtbron nodig hebben ter ondersteuning van het

daglicht.

KG-vakantieradio

Een handzaam ontvangertje om met de wereldomroep een stukje Neder-

land mee naar het buitenland te kunnen nemen.

print-layouts

multimeetmonitor

Oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met de terts-analyzer, maar deze
30-kanaals analoog-naar-zuil-diagram-omzetter die op elke (kleuren-)TV

kan worden aangesloten, kan op meer plaatsen zijn diensten bewijzen.

floppy-tester

Een manual controller om stap voor stap een twijfelachtige disc -drive aan

de tand te voelen.

mini-Crescendo

Nou ja, mini? Twee maal 50 watt sinus is in de meeste gevallen ruim toe-

reikend, maar de prijs van deze Crescendo-variant is minder dan de helft

van die van de mastodont uit december '82. Een eindversterker voor een

mini-budget.

van RS 232 naar RS 423
Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe norm.

EPROM-duplikator
(naar een idee van R. Hasse)

Deze EPROM-copier kan EPROM's van 16 K tot 128 K aan, waarbij hij

zelf zorgt voor de juiste penaansluitingen, programmeerspanning en pro-

grammeeralgoritme.

hoeveel watt?

Een ontzenuwing van de wild-west-verhalen rond versterkervermogens.
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De frekwentiekarakteristiek

van uw versterker? De
ontwikkeling van de wereld-

bevolking in de afgelopen

dertig jaar? De te verwachten

herrijzing uit het ekonomisch
dal? U zegt het maar, met
de multimeetmonitor, een

30 kanaals ana/oog-naar-zuil-

diagram- omzetter, kan een

prachtig plaatje op het

TV-scherm getoverd worden.

Oorspronkelijk werd deze
schakeling ontworpen als

alternatief voor de LED-
uitlezing (met 330 LED's/J
van de terts-analyzer.

Die LED-uitlezing staat

trouwens ook (dwars-

geplaatst) op de voorplaat:

de subtiele rode balletjes op
de achtergrond. Het zal

duidelijk zijn dat de multi-

meetmonitor op veel plaatsen

gebruikt kan worden waar
meerdere spanningen gelijk-

tijdig gemeten en overzichte-

lijk gepresenteerd moeten
worden.
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Wat is een TUN?
Wat betekent 1 0 n?

Wat is de EPS-service?

Wat is de TV-service?

Wat is "Het lek van Elektuur"?

Halfgeleidertypen

Een groot aantal ekwivalente
halfgeleiders en IC's hebben
een ietwat afwijkend type-

nummer. Om deze reden

wordt in Elektuur, daar waar
mogelijk is. een universele

kode of typenummer gehan-
teerd.

• 741 i.p.v. mA 741. LM 741,
MC 741

,
MIC 741, RM741.

SN 72741, etc.
• TUP of TUN (transistor

universeel, resp. PNP of

NPN) wordt gebruikt voor
iedere LF-siliciumtransistor,

welke voldoet aan de
volgende specifikaties:

UCEO max.
IC max.
hfe min.

Ptot. max.
fT min.

20 V
100 mA
100
100 mW
100MHz

Enkele TUN's: BC 107e.d.,
2N3856A. 2N3859. 2N3860,
2N3904, 2N3947, 2N41 24.

Enkele TUP's: BC179e.d.
met de mogelijke uitzondering

van (afhankelijk van fabrikaat)

BC 159 en BC 179, 2N2412,
2N3251, 2N3906. 2N4126,
2N4291.

• DUG of DUS (diode
universeel, resp. germanium
of silicium) wordt gebruikt

voor iedere diode, welke
voldoet aan de volgende
specifikaties:

DUG DUS
20 V 25 V
35 mA 1 00 mA
100 pA 1 pA

Ur max.
If max.
Ir max.
Ptot. max
CD max.

250 mW 250 mW
10pF 5 pF

Enkele DUG's: OA 85. OA 91

,

OA 95, AA 116.
Enkele DUS's: BA 127,
BA 21 7. BA 218, BA 221.

BA 222, BA 31 7. BA 31 8,

BAX 13, BAY61, 1N914,
1N4148

• De typen BC 107, BC 237
en BC 547 maken deel uit

van dezelfde familie kwali-

teitstransistoren. In het
algemeen kunnen al deze
"familieleden" door elkaar

gebruikt worden.

BC 107 (-8, -9), families (NPN):
BC 107 (-8,-9). BC 147 (-8,-9),

BC 207 (-8. -9), BC 237 (-8, -9),

BC 31 7 (-8, -9), BC 347 (-8, -9),

BC 1 82 (-3, -4), BC 382 (-3, -4),

BC 437 (-8, -9), BC 414

BC 177 (-8, -9), families (PNP):
BC 1 77 (-8, -9), BC 1 57 (-8, -9),

BC 204 (-5. -6), BC 307 (-8, -9).

BC320 (-1,-2), BC350M.-2),
BC 557 (-8, -9), BC 251 (-2,-3),

BC 21 2 (-3, -4), BC 51 2 (-3, -4),

BC 261 (-3,-3), BC416

Weerstands- en kapaciteits-

waarden
Bij het aangeven van dergelijke

waarden wordt geen gebruik

gemaakt van komma’s.
Deze worden vervangen door
internationaal bekende
afkortingen, zoals:

P
n

M
m
k

M
G

(piko)

(nano)

(mikro)
(milli)

(kilo)

(mega)
(giga)

= 10- 12

10-9

= 10~6

= 10‘ 3

= 10 3

= 10 6

= 109

Een paar vóorbeelden:
Weerstandswaarden:
2k7 = 2,7 kïl= 2700 n
470 * 470 f2

De in schema's gebruikte weer-
standen zijn 'A watt typen met
een tolerantie van max. 5%
(tenzij anders aangegeven).
Kapaciteitswaarden:

4p7 * 4,7 pF *

0.000 000 000 004 7 F
10 n = 0,01 mF = 10-8 F

Werkspanningen van konden

-

satoren (geen elko's zijnde)

worden normaliter niet aan-

gegeven, daar er vanuit wordt
gegaan dat vrijwel alle typen
voor min. 60 V geschikt zijn.

Bij twijfel is er een werk-
spanning van ongeveer 2 maal
de voedingsspanning steeds

een veilige waarde.

Meetwaarden
De in schema's aangegeven
spanningswaarden zijn

gemeten met een meet-
instrument waarvan de
inwendige weerstand 20 kn/V
bedraagt (tenzij anders aan-

gegeven).

Lezers-sorvice

• EPS: Elektuur printservice

Een groot aantal Elektuur-
ontwerpen bevat een print-

layout. De meeste printen
zijn kant en klaar leverbaar.
Iedere maand wordt een
overzicht gegeven van de
verkrijgbare printen (zie

EPS-lijst).

• Technische vragen
Technische vragen welke
betrekking hebben op
Elektuur-ontwerpen,
kunnen zowel schriftelijk

als telefonisch gesteld

worden (zie ook "tech-
nische vragen").

• Het lek van Elektuur
Iedere belangrijke wijziging,

toevoeging aan of
verbetering van Elektuur-
ontwerpen wordt zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt in

de rubriek "Het lek van
Elektuur”.

5-04



elektuur mei 1984

Strülös
Elektuurprinten, software, paperware

en frontplaten kunnen worden besteld

via de handel of tegen vooruitbetaling

bij Elektuur B.V., Beek (L) onder
vermelding van het EPS- of ESS-nummer
op giro 124.11.00, voor België

PCR 000-017-70.26-01.

(E)PROM's kan men door Elektuur

uitsluitend tegen vooruitbetaling laten

programmeren. (Elektuur B.V. kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor verlies

of beschadiging, in welke vorm dan ook,

van toegezonden IC's.)

Per bestelling dient f 3,— (Bfrs. 60)

extra voor verzend- en administratie-

kosten te worden overgemaakt.

Deze pagina geeft een overzicht van de

meest courante printen. Regelmatig

wordt een uitgebreide lijst van het

komplete aanbod gepubliceerd.

TECHNISCHE VRAGEN SERVICE

Deze service is bedoeld om lezers die

moeilijkheden ondervinden bij het op-
bouwen van Elektuur-schakelingen behulp-
zaam te zijn. Om een snelle beantwoording
van uw vragen te bewerkstelligen,

verzoeken wij u bij het stellen van uw
vraag aan de volgende punten te denken:

• De vragen dienen vergezeld te gaan van
een geadresseerde en gefrankeerde

antwoordenveloppe. Alleen Nederland-
se postzegels kunnen worden gebruikt.

Vanuit het buitenland dient men ge-

bruik te maken van een internationale

antwoord-coupon.

• Vermeld in de linker bovenhoek van de
enveloppe de kode "TV" + het onder-
werp waarover u vragen stelt.

• Alleen vragen die betrekking hebben
op in de laatste drie jaar gepubliceerde

Elektuur-schakelingen komen voor
beantwoording in aanmerking. Dit

geldt trouwens ook voor telefonische

vragen op maandagmiddag tussen
12.30 en 16.00 uur, tel. 04402-71850.

• Stel uw vraag op een zakelijke manier,
vermeld eventueel gemeten spanningen,
stromen, gebruikte onderdelen etc. en
schrijf vooral leesbaar.

• Wanneer bepaalde onderdelen bij u in
de buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk dan
alvorens in de pen te klimmen de
advertenties in Elektuur na. Meestal
vindt u daarin wat u zoekt.

• Vragen die niet te maken hebben met
de gepubliceerde schakeling zelf, maar
met speciale individuele wensen (zoals

bijv. aanpassing van onze ontwerpen op
fabrieksapparatuur of een bepaalde,
door ons nooit beproefde samen-
voeging van deelschakelingen) komen
niet voor beantwoording in aan-
merking. Ook aanvullende technische
gegevens van komponenten en
teoretische informatie over Elektuur-
schakelingen kunnen niet verstrekt
worden. Zulks om te voorkomen dat
de lezerspost onnodig veel beslag gaat
leggen op de tijd van de redaktie.

ELEKTUUR SOFTWARE SERVICE

bestelnr. guldens Bfrs. plaat/cassette/programma

ELEKTUUR PRINTSERVICE
bastelnr. guldens Bfrs. print

007 21.— 414 cassette met 15 programma's NOVEMBER 1983
voor de speelcomputer 83104 10.65 210 flilsbel

009 26.— 512 cassette met 15 programma's 83107-1 13,80 272 metronoom
voor de speelcomputer 83107-2 7.75 153 voeding + versterker

010 26.- 512 cassette met 16 programma's voor metronoom
voor de speelcomputer CPU-kaart:

500 36,50 719 Elbug (originele versie) 83108-1 34.70 684 basisprint

in 3 x MM 5204Q 83108-2 21,60 426 opzetprint

501 36,50 719 Elbug II ISC/MP-boek» 83110 16,45 324 treinregelaar

in 3 x MM 5204Q 83114 8,15 161 pseudo-stereo

502 15.50 305 cassette-routine voor
NIBL-computer DECEMBER 1983
in 1 x MM 5204Q of 83102 40.35 795 omnibus
1 x 2716 83113 9.15 180 video-versterker

503 15,50 305 junior-computer in 1 x 2708 Phaser:
504 15,50 305 lichtende disko-vloer 83120-1 21,25 419 vertragingsprint

in 1 x 2708 83120-2 13.10 258 oscillaiorprint

505 52,50 1034 schaakprogramma voor 83121 18.25 360 symmetrische voeding
Intelekt in 2x2716 83123 9,50 187 vorst-detektor

506 26.— 512 junior tape-monitor (TM) 83137 48.45 954 Vivace-luidsprekerbox
in 1 x 2716 EPROM

507-N 26- 512 junior printer-monitor en JANUARI 1984
PME in 1 x 2716 EPROM

Herprogrammeren van 507 naar 507-N (zie Junior
boek 4) kost f 10.50 (Bfrs. 207).

15.50

26,—

31.50

junior databussturing

in 1 x 82S23 PROM
tijdsem-processor

in 1 x 2716 EPROM
1 50 MHz-frekwentiemeter
in 2 x 82S23 PROM

511

512

513

1

1
1

£

£
£

571

512

512

junior-d isassembler.-EPROM •

programmeer -software en
•systeemvektoren ( hex
dump) in 1 x 2716 EPROM

autonome schakelklok
in 1 x 2716 EPROM

keysoft polyfoon keyboard
in 1 x 2716 EPROM

514 26,— 512 doka-computer
in 1 x 2716 EPROM

514-N 26,— 512 doke-computer (vlg. jan. '83)

in 1 x 2716 EPROM
515 15,50 305 DOS-software

in 1 x 2708
516 26.- 512 sprekende dobbelsteen

in 1 x 2716 EPROM
517 26.— 512 ELEKTERMINAL

elek terminal

in 1 x 2716 EPROM
518 26.- 512 morse-programma

voor de Junior-Computer
in 1 x 2716 EPROM

519 26.— 512 telexprogramma
voor de Junior-Computer
in 1 x 2716 EPROM

521 61.— 1202 karaktergenerator en video-

routines voor DOS-Junior
in 1 x 2732 1 x 2716
EPROM

522 87.— 1714 karaktergenerator en video-

routines voor uitgebreide

Junior in 1 x 2732
2 x 2716 EPROM

523 35.— 689 karaktergenerator

in 1 x 2732 EPROM
524 26.— 512 quantisizer

in 1 x 2716 EPROM
525 35.— 689 universele terminal

in 1 x 2732 EPROM
526 26.- 512 windrichtingsmeter in

1 x 2716 EPROM
527 26.— 512 Elabyrint in

1 x 2716 EPROM
528 26.- 512 EPROM-duplikator

in 1 x 2716 EPROM
529 15,50 305 multimeetmonitor

in 1 x 82S23 PROM

guldens Bfrs. omschrijvingbestelnr.

PWS-1 9,50 187 ESS-511 software-
dokumentatie: wijzigingen/
aanvullingen ESS-507-N

PWS-2 9.50 187 DOS bootstrap-loader

listing ESS515
PWS-3 9,80 195 aanvullende informatie

universele terminal
PWS-4 10,50 205 aanvullende informatie

VDU-kaart source-
listings

FRONTPLATEN i

bestelnr. guldens Bfrs. frontplaten

820 14-

F

10,30 203 Artist. voorversterker
voor gitaren

82178-F 9,45 186 labvoeding
83022-F 16,80 331 Prelude XL
83041-F 49.75

18.50
980 un. schakelklok

83051 -F 364 Maestro

8401 2-F 19,50 384 kapaciteitsmeter

84037-

F

17,50 345 pulsgenerator

84024-

F

29,50 581 terts-analyzer

83133-1 11.55 228

83133-2 1 6.70 329
83133-3 14— 276
83134 21.05 415

84001 25.55 503

84005 1 17,40 343
84005-2 16,85 332

FEBRUARI 1984

audio-signaalverfraaier:

voeding 50 en 1 00 Hz
filter

16 banddoorlaatfilters

DNL
digitale -cassetterecorder-

print

windrichtingsmeter
horlogemeter:

meetgedeelte
counter uitlezing

83124 10.35 204 video-syncbox
programmeerbare
lichtshow:

84007-1 38.90 766 hoofdprint
84007-2 14,45 285 display print
84009 7,60 150 dieseltoerenteller

kapaciteitsmeter:

84012-1 19,95 393 meetprint
84012-2 11.70 230 displayprint
84018 10.— 197 video -combi ner

MAART 1984
84019 22,95 452 power-buffer

Elabyrint:

84023-1 18,85 371 elektronica-print
84023-2 16,60 327 bedieningsprint

terts-analyzer

84024-1 20,10 396 filterprint

84024-2 16.40 323 ingangsschakeling +

voeding
84029 12,85 253 kwertsmodulator

APRIL 1984
84017 20.— 394 Bytegum EPROM-wisse

terts-analyzer:

84024-3 59,05 1163 displayprint
84024-4 82,20 1619 basis-print

84035 10.76 212 AC-voeding
84037-1
84037-2

24.35
29,10

480
573 pulsgenerator

MEI 1984
84024-5 18,20 359 terts-analyzer:

ruisprint

84024-6 30,20 595 multimeetmonitor
84040 22,55 444 KG-vakantieradio
84041 24,70 487 mini-crescendo
84049 15,20 299 schakelende voeding

5 ... 24 V/5 A

ELEKTUUR KOPIEEN SERVICE

Wanneer u een print bestelt, kunt u van

het artikel waarin de layout van die print

voor het laatst is afgedrukt kopieën krijgen

door bij uw bestelling f 1,50 (Bfrs. 30)
extra over te maken.
Vermeldt u dan even "kopieénservice".

Deze service geldt alleen voor artikelen die

minstens drie maanden voor de datum van
de bestelling voor het laatst in Elektuur

zijn gepubliceerd.

U kunt ook alleen kopieën bestellen van
artikelen die langer dan 3 maanden
geleden gepubliceerd zijn.

Per afdruk f 0,50 (Bfrs. 10).

Tot 10 afdrukken wordt f 1,— (Bfrs. 20)
en tot 18 afdrukken f 1,45 (Bfrs. 29) aan
portokosten in rekening gebracht.

De auteursrechtelijke bescherming van
de artikelen blijft onverkort gehand-

haafd.
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Produktontwikkeling gebaat

bij goede keuze van

lasproces

Reeds lang wordt in de Philips re-

search aandacht geschonken aan

verbindingstechnologieën. Sinds een

aantal jaren hebben deze en aanver-

wante aktiviteiten een verdere uitbrei-

ding gevonden in het Centrum voor

Fabrikagetechnieken (C.F.T.) van Phi-

lips te Eindhoven, waar research op
dit gebied, ontwikkeling en weten-

schappelijke ondersteuning van pro-

duktiegroepen hand in hand gaan.

In het onderstaande worden een aan-

tal lastechnieken besproken en enige

recente vorderingen op dit terrein

vermeld.

Enorme bouwsels

Om wat gevoel te krijgen voor het

ekonomische belang van gedegen
laswerk, nemen we het voorbeeld

van de konstruktie van een boorei-

land. Het is een enorm bouwsel dat

de ontwerpers, de staalfabrikanten en

de bouwers voor grote en nieuwe

problemen kan stellen. Het lassen is

daar één van. De kosten van het las-

sen bedragen hier zo'n 10% van de
kale bouwkosten. Er is daarom een

grote behoefte aan kwaliteit en aan

efficiency. Meer en meer gaat men
over van het handlassen op automa-

tisch booglassen. Dit laatste gaat

sneller, is in principe nauwkeuriger

en is niet of minder afhankelijk van

de hand van de lasser. Bij automa-

tisch lassen werkt men met een dun-

ne, onbeklede draad die van een

spoel afkomt, in een schutgas

bestaande uit kooldioxide of argon of

onder een beschermend poeder. Het

laatste proces laten we hier buiten

beschouwing; we bepalen ons tot

het zogenaamde gasbooglassen.

De lasdraad wordt door een toevoer-

mechanisme met een geschikte snel-

heid naar de lastoorts gevoerd. Het

schutgas wordt gedoseerd en elektri-

sche lasstroom wordt ingeschakeld.

Er ontstaat een lasboog tussen las-

draad en de werkstuk-onderdelen en

het materiaaltransport van lasdraad

naar werkstuk komt dan tot stand.

Om te zorgen dat alles naar wens
verloopt geeft men de stroombron
een zodanige karakteristiek dat kleine

variaties in de draadsnelheid leiden

tot overeenkomstige variaties van de
lasstroom. De draad smelt dan
steeds even snel af als hij wordt aan-

gevoerd.

Een recente ontwikkeling is het in-

schakelen van een microprocessor

die meetgegevens uit het stroom/

spanningsverloop gebruikt om het

proces te regelen. Daardoor kunnen
bepaalde uitvoeringsvormen van gas-

booglassen, zoals kortsluitbooglassen

(met een kleine opsmelting van het

werkstuk) of pulserend booglassen

(spatloos) optimaal worden ingesteld.

Het voordeel is dat de lasautomaat

onvermoeibaar is en met grote preci-

sie het werk kan verrichten. Waar de
hand van de lasser nodig blijft en

semi-automatisch wordt gelast, is het

behouden van een optimale instelling

van groot voordeel. Bij robots, die in

toenemende mate worden ingezet

voor routinematig werk, geldt dit nog
sterker.

Lassen van aluminium

Voor grote konstrukties wordt tegen-

woordig ook in toenemende mate
aluminium toegepast. Bijvoorbeeld

voor tankwagens, landbouwsilo's en

LPG-opslagtanks. Aluminium is vrij

moeilijk te lassen. In de Philips re-

search is echter ongeveer tien jaar

geleden een nieuw booglasproces

uitgevonden dat inmiddels internatio-

naal bekend is als één van de beste

processen voor het lassen van alumi-

nium: het plasma-MIG-lassen (MIG
= metal inert gas). Daarbij wordt de
lasboog omhuld door een tweede
boog (plasma) die afkomstig is van

een aparte, niet-afsmeltende elektro-

de. Door veel onderzoek is de kennis

van dit proces zeer verdiept, en dit

heeft onder meer geleid tot een per-

fekte beheersing ervan en de kon-

struktie van goede lastoortsen.

Vergelijkt men een plasma-MIG-las

met een konventionele MIG-las, dan
blijkt onder meer dat het plasma-

MIG-lasproces sneller is en de kwali-

teit van de las beter. Dit houdt mede
verband met het feit dat de alumini-

umdruppels, die van de lasdraad naar

het werkstuk overgaan bij plasma-

MIG-lassen, minder oververhit zijn.

Behalve voor verbindingslassen is het

plasma-MIG-proces, door de grote

lassnelheid en het beheerste materi-

aaltransport door de boog, ook uit-

stekend geschikt voor het aanbren-

gen van korrosievaste of slijtvaste

lagen op konstruktiestaal.

Lassen in vaste toestand

In principe wil alles aan alles hech-

ten. Brengt men twee schone opper-

vlakken in goed kontakt met elkaar,

dan hechten ze direkt. In de praktijk

werkt dat echter niet zo, omdat de
oppervlakken niet goed schoon zijn

en omdat ze elkaar niet goed raken.

Drukt men echter verder door, dan
deformeert het materiaal zodanig dat

het oppervlak openbreekt en nieuwe,

schone oppervlakken tegen elkaar

worden gevormd. Dat is het principe

van het kouddruklassen. Bij een wat
hogere temperatuur gaat het defor-

meren gemakkelijker, zodat minder

druk nodig is. Men spreekt van ther-

mokompressie. Bij nog hogere tem-

peratuur is nagenoeg geen deforma-

tie meer nodig omdat de delen dan
aaneengroeien door atomaire diffusie.

Bij Philips wordt dit soort van lassen

zonder smelten veelvuldig toegepast.

Miljarden lasjes per jaar worden zo

gemaakt op chips. Zeer dunne goud-
en aluminiumdraadjes worden aange-

last om de chip met de buitenwereld

in kontakt te brengen. Daarbij ge-

bruikt men thermokompressie, al of

niet gekombineerd met ultrasone

trillingen.

Ultrasoon lassen wordt ook uitge-

voerd bij kamertemperatuur. Het is te

beschouwen als een vorm van druk-

lassen waarbij een deel van de defor-

matie op mikroschaal verloopt aan
raakvlakken die over elkaar wrijven.

In het C.F.T. is onder meer onderzoek

gedaan naar het optimaliseren van de

geometrie van de zogenaamde sono-

trodes, die de trillingen aan het

werkstuk moeten overdragen. De
laatste tijd is dit werk vooral gericht

op de relatief grote sonotrodes voor

ultrasoon lassen van kunststof. Deze
lastechniek, waarbij het materiaal ge-

durende korte tijd plaatselijk smelt,

wordt veel toegepast voor tal van

plastic produkten.

Smeltlassen

Plaatselijk smelten aan het schei-

dingsvlak tussen twee te verbinden

werkstukdelen is een efficiënte me-
thode om goed kontakt te maken en

de barrière van verontreinigingen op

te heffen. Na stolling van de ver-

mengde smelt is een hechte verbin-

ding ontstaan. De smeltenergie kan

worden opgewekt met een elektri-

sche stroompuls, gebruikmakend van

de elektrische weerstand aan het

grensvlak: weerstandlassen.

Weerstandlassen is de oudste

lastechniek in de massafabrikage. Het

wordt op grote schaal toegepast om-
dat het eenvoudig te mechaniseren

is, snel en goedkoop is en reprodu-

ceerbaar goede verbindingen kan ge-

ven. Hiertoe moet de lasstroompuls

echter wel steeds weer de juiste

vorm en grootte hebben en men
moet rekening houden met het feit

dat de elektroden, die zorgen voor

het aandrukken van de werkstukde-

len en de toevoer van de lasstroom,

onderhevig zijn aan slijtage.

Laserlassen is de jongste methode
van smeltlassen. Met de hoge ener-

giedichtheid van een gefokusseerde

laserbundel kan men in millisekonden

werkstukken plaatselijk samensmel-

ten. Men kan snel een aantal punt-

lassen op eenzelfde produkt maken
door de laserbundel met behulp van

bestuurbare spiegels achtereenvol-
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gens op verschillende plaatsen te

richten. De onderlinge positie van de

delen verandert hierbij niet of nauwe-

lijks, omdat de energie-overdracht

"kontaktloos" verloopt. De kompak-
te, robuuste vaste-stof-lasers die voor

puntlassen worden gebruikt, bleken

in de praktijk zo goed te voldoen dat

het aantal toepassingen snel is toe-

genomen. Ook voor minder precieze

produkten kan laserlassen aantrekke-

lijk zijn. De ongevoeligheid voor sto-

ringen en de grote reproduceerbaar-

heid, mede door de afwezigheid van

slijtende mechanische delen, zijn

hiervoor doorslaggevend. In de

C.F.T.-groep heeft men zich onder

meer bezig gehouden met het door-

meten van de lasers, de techniek van

het lassen ermee en het bepalen van

objektieve instellingskriteria die

optimale keuze van de apparatuur

mogelijk maken. Nieuwe toepas-

singsmogelijkheden worden bestu-

deerd en tot in de produktie

begeleid.

In deze beschouwing kon niet wor-

den ingegaan op èlle verbindingsme-

thodes die door het C.F.T. worden
behandeld. Zo bleven bijvoorbeeld

het belangrijke lijmen en solderen on-

besproken. Het zal echter duidelijk

geworden zijn dat verbindingstechno-

logie een belangrijke schakel vormt in

het produktieproces. Slechte verbin-

dingen hebben kwalijke gevolgen

door uitval en kwaliteitsverlies. Daar-

om verdient het aanbeveling de mo-
gelijkheden en de beperkingen van

de verschillende processen reeds in

een vroeg stadium te betrekken bij

het produktontwerp en de fabrikage-

voorbereiding. Een goede keuze kan

veel narigheid voorkomen en, in een
later stadium, tijd en geld sparen.

Philips Concernpersdienst,

Postbus 523,

5600 AM Eindhoven (926 S)

mikroselektuur

* De firma die in Nederland de elek-

tronische ratten- en muizenverjager

(zie Elektuur, april '84, blz. 4-26) op
de markt brengt, Clock Electronic

Nederland, is verhuisd. Het adres is

nu: Postbus 208, 5460 AE Veghel,

tel. 04130-50666
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muting voor

FM-ontvangers

Ruis wordt storend vaak als storend

ervaren, het is dan ook niet bepaald

een aangenaam geluid. Dat geldt met

name voor FM-ontvangers die, als ze

afgestemd staan tussen twee zenders,

wegens de voor de signaalbegrenzing

gewenste hoge MF-versterking flink

ruisen. Radio-kommunikatie-

apparatuur en FM-interkoms zijn

zonder squelch, een schakeling die het

audiosignaal onderdrukt als er geen

draaggolf aanwezig is, zeer onprettig

in het gebruik. Maar ook voor

"normale" FM-ontvangers is deze

schakeling als "stille afstemming"

een zinvolle uitbreiding.

Om de schakeling eenvoudig te houden
zijn we van het eenvoudigste maar daar-

naast ook van het meest betrouwbare
principe uitgegaan: de squelch-schakeling

wordt door een draaggolf-afhankelijk sig-

naal gestuurd. Een dergelijke stuurspan-

ning is in praktisch elke tuner/ontvanger

voorhanden. Als er geen draaggolf ont-

vangen wordt, neemt deze spanning af,

waardoor het muting-circuit geaktiveerd

wordt. De audio-signaalweg zal onderbro-

ken worden.
Van een goede squelch mogen we ver-

wachten dat hij snel reageert, en ook dat

hij geen hinderlijke schakelgeluiden pro-

duceert. Eisen die strijdig met elkaar zijn,

want het snel in- en uitschakelen van het

audiosignaal leidt automatisch tot een
"plop” in de luidspreker. Langzaam scha-

kelen heeft ook nadelen: bij het aktief

worden van het circuit zal nog een kort

”naruisen” te horen zijn terwijl bij het

weer vrijgeven van de audio-signaalweg

een gedeelte van de informatie verloren

zal gaan. Er moet dus een kompromis ge-

kozen worden, waarbij een beetje scha-

kelgeluid op de koop toe genomen zal

moeten worden. Tot zover over schakelen,

nu over naar de

Schakeling

In dit geval zijn er zeker geen problemen
met de verkrijgbaarheid van de onderde-

len te verwachten: standaard-transistoren

voor zover het oog reikt. Ook de werking

is tamelijk ongekompliceerd. De eerste

drie transistoren vormen een verse hil-
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versterker, hier gebruikt als komparator

met een (instelbare) triggerdrempel. Als

er geen spanning op de stuuringang ligt,

zal T2 geleiden, bij een bepaalde instel-

ling van PI. Daardoor zullen T3 en T4 uit

geleiding zijn. Dat geldt ook voor T5,

waardoor het signaal op ingang LF1 niet

doorgelaten wordt. T6 daarentegen is in

geleiding; hij zal het "vervangingssignaal"

dat op ingang LF2 staat, doorlaten naar de

uitgang. Als bijvoorbeeld op ingang LF2

een cassetterecorder wordt aangesloten,

dan kan naar muziek geluisterd worden
als er niets ontvangen wordt. Uiteraard

kan deze ingang ook kortgesloten worden
met masa, ruisvrije stilte is dan uw deel.

Terug naar de stuuringang. Als hier een
(gelijkspannings)signaal op staat dat de

spanning op de basis van T2 hoger laat

worden dan de met PI ingestelde drem-

pelspanning, dan zal T2 gaan sperren en
T3 in geleiding komen. Als gevolg daar-

van zullen ook T4 en T5 in geleiding ko-

men. T5 zorgt ervoor dat het LF-signaal

van de ontvanger doorgeleid wordt naar

de uitgang, terwijl terzelfder tijd door het

sperren van T6 het "vervangingssignaal"

onderbroken wordt.

Het doorlaten en onderbreken van het

audio-signaal door de transistoren T5 en
T6 is eenvoudig te verklaren. Als T5 in ge-

leiding is, werkt hij als emittervolger voor

het signaal op de LFl-ingang. Als T6 in

geleiding is, vormt hij samen met R9 en

R10 een lx-versterker voor het LF2-signaal.

Omdat R9/R10, R8/R11 en R7/R12 paarsge-

wijs dezelfde weerstandswaarde hebben,
worden gelijkspanningssprongen tijdens

het omschakelen vermeden.

squelch-schakeling wordt dan aangesloten

op de vrijgekomen aansluiting van de
volume-potmeter.

Het signaal voor de stuuringang van de

schakeling moet op een "geschikte

plaats" in de ontvanger/tuner afgetapt

worden. Als er een veldsterkte-indikatie is

of als de ontvanger over een AVR (automa-

tische versterkingsregeling) beschikt, dan

kan die spanning als stuurspanning ge-

bruikt worden. Overigens leveren de
meeste middenfrekwent-versterker-IC’s

een van het zendersignaal afhankelijke ge-

lijkspanning. Bij de IC’s TBA 120, TBA 120S,

SO 41P -en TCA 420 is dat pen 8 en bij

CA 3089E en CA 3189E pen 13. Bij diskreet

opgebouwde ontvangers biedt de plus-

pool van de elko in de ratiodetektor een
aansluitmogelijkheid, voorzover geen
veldsterkte- of AVR-spanning aanwezig is.

De triggerdrempel, de spanning op de
stuuringang waarbij de schakeling aan-

spreekt, kan met PI in een zeer ruim be-

reik (tussen minimaal 0,2 en maximaal

15 V) ingesteld worden. In praktisch alle

gevallen zal dit bereik voldoende zijn. Als

men het instelbereik wil verkleinen kan
men voor R1 een kleinere waarde kiezen

en in serie met PI een extra weerstand

(gestippeld getekend) opnemen.
Het stroomverbruik van zo’n 3 mA kan,

zelfs voor batterij-ontvangers, geen pro-

bleem zijn. Blijft er alleen nog te hopen
dat er ergens nog een hoekje of een gaat-

je te vinden is om de schakeling netjes in

te bouwen. M

Bouw- en aansluittips

LFl is het uitgangssignaal van de ontvan-

ger of tuner. Bij ontvangers (met audio-

eindtrap) kan het beste de toevoerleiding

van de volume-potmeter los gesoldeerd

worden, en vervolgens aangesloten wor-

den op de LFl-ingang. De uitgang van de
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spanning-tartare

volgens

eenvoudig

recept

Het "probleem” voeding is al zo oud als

de elektriciteitsleer. Als eerste voedingen
kunnen wellicht de elektriseermachines

beschouwd worden (we zijn geen ge-

schiedkundigen, dus wie ons kan verbete-

ren mag dat doen, graag zelfs). Deze
prachtige in hardhout en messing uitge-

voerde apparaten werken volgens het

principe van de glazen of ebonieten staaf

die opgewreven wordt met een kattevel

o.i.d.. De met deze middelen opgewekte
spanningen waren zeer aanzienlijk, maar
de hoeveelheid lading die verplaatst

wordt, en daarmee de stroom, is minimaal.

De volgende ontwikkeling was de intro-

ductie van de Leidse fles, in wezen de
eerste kondensator (akku). Omdat hiermee
lading een tijd opgespaard kon worden,
verhoogde dit het (kortstondige) leverbare
elektrische vermogen. Evenwel waren de
elektrische experimenten in die tijd niet

meer dan "kermisattrakties” voor de
welgestelden.

Pas toen Volta zijn zuil kreeerde, gaf hij de

wetenschap het stuk gereedschap en
daarmee de impuls die ze nodig had om
de elektriciteitsleer te ontwikkelen. Dat

ging in een stormachtig tempo: een reeks
van elektrische generatoren werd ontwik-

keld, gebruik makend van de ontdekte ef-

fekten van elektriciteit en magnetisme;
een distributienet kwam tot stand en voor-

taan kon iedereen (?) de elektriciteit uit

het stopkontakt putten. Niet altijd echter is

de aangeboden spanning zonder meer
geschikt voor het te voeden apparaat.

Vandaar dat tussenschakeling van een
spanningsomzetter nodig kan zijn. Eigen-
lijk ten onrechte een voeding genoemd,
want het .is de centrale die voedt. De voe-

ding is slechts een doorgeefluik.

(Schakelende) spanningsregelaars

Een spanningsregelaar maakt van een niet

stabiele ingangsspanning een keurig vlak-

ke uitgangsspanning. Dat gebeurt volgens

het geijkte principe: de uitgangsspanning

wordt teruggekoppeld naar de regelaar

schakelende voeding
elektuur mei 1984 Sedert de komst van de alom bekende spanningsregelaars (78XX- en

79XX-serie) is het maken van een goede en goed gestabiliseerde

voeding nog maar een fluitje van een stuiver (de cent is officieel

afgeschaft). Problematisch wordt het echter als er grotere stromen
gevraagd worden in kombinatie met grote verschillen tussen in-

en uitgangsspanning. In deze gevallen kan een schakelende
voeding uitkomst bieden. Het hier gepresenteerde ont-

werp kombineert een redelijk hoog rendement en
een maximaal leverbare uitgangsstroom van

24 V met een betrekkelijk

eenvoudige opbouw omdat gebruik

wordt gemaakt van een speci-

aal voor dit doel ont-

worpen IC.
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en vergeleken met de gewenste waarde.

Met het verschil tussen werkelijke en ge-

wenste waarde wordt het regelcircuit

gestuurd.

De gangbare analoge spanningsregelaars

dissiperen nogal wat vermogen. Dat komt
omdat het verschil tussen in- en uit-

gangsspanning over de regelaar staat. Dit

vermeningvuldigd met de belastings-

stroom geeft, zeker bij relatief hoge in-

gansspanning, een aardige "kacheltje”.

In wezen is het IC waarmee we deze
schakelende voeding hebben gereali-

seerd ook een spanningsregelaar, zij het

dat het regelprincipe doordachter van op-

zet is, ten gunste van de eigen dissipatie.

Wat de regelaar doet is door middel van

pulsbreedtemodulatie ervoor zorgen dat

de uitgangsspanning de gewenste gemid-

delde waarde zal hebben. De schakelfre-

kwentie is daarbij vast ingesteld. Met be-

hulp van een LC-filter aan de uitgang kan
ervoor gezorgd worden dat de uitgangs-

spanning niet alleen gemiddeld de juiste

waarde heeft, maar ook konstant is. De
grootte van de nog voorkomende rimpel

is afhankelijk van de dimensionering van

de L en de C, en van de schakelfrekwen-

tie.

Vergelijk het met een dikke biefstuk die u

iets dunner wilt hebben. U kunt er een
laag afsnijden en die weggooien. U kunt

hem ook plat slaan. In het tweede geval

krijgt u uiteindelijk meer op uw bord.

De meeste schakelende voedingen wer-

ken volgens het koncept waarvan het prin-

cipeschema is gegeven in figuur 1. We
zien een vast ingestelde oscillator die een
signaal genereert met een frekwentie van
tussen de 20 en 200 kHz. Dit signaal zorgt

er samen met het signaal van de fout-

versterker voor dat er een rechthoeksig-

naal ontstaat. De pulsbreedte van het

rechthoeksignaal is afhankelijk van de

door de foutversterker afgegeven gelijk-

spanning. Via een stuurcircuit wordt met

het rechthoeksignaal een schakeltransistor

aangestuurd. De kollektor van die scha-

keltransistor zien we dan ook periodiek

doorverbonden met de voedingsspanning

(Ug). Us mag in principe elke waarde heb-

ben, als ze maar hoger is dan de ge-

wenste uitgangsspanning (vermeerderd

met Uce-sat van de schakeltransistor). Wat
bij de analoge voeding de aan de uitgang

parallel geschakelde buffer-elko is, is bij

de geschakelde voeding de in serie ge-

schakelde buffer-spoel. De spoel zorgt

voor het uitmiddelen van de door transis-

tor T geleverde stroom, door energie op
te slaan (in de vorm van magnetisch veld)

en deze via vrijloopdiode D weer af te le-

veren. Is de spoel "groot" genoeg, dan

verschijnt er aan de uitgang bij een kon-

stante belasting een gelijkspanning met

slechts weinig rimpel. De belangrijkste

Figuur 1. Het principe-

schema van een schake-

lende voeding.

Figuur 2. Een vereenvou-

digd blokschema van de
speciaal voor schakelende
voedingen ontworpen
L296.
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Figuur 3. Met Rosc on

Cosc kan de oscillator-

frekwentie worden vast-

gelegd.

Figuur 4. De stroombe-
grenzing wordt bepaald
door Rql* geschakeld
tussen pen 4 en massa.
Als pen 4 wordt openge-
laten. is de maximale
uitgangsstroom 5 A. Voor
een instelbare stroombe-
grenzing kan een logarit-

mische potmeter van
500 k gebruikt worden.

Figuur 5.Met de delay-

schakeling kan een
system-reset aan yP-

systemen gegeven wor-
den. De reset-ingang

wordt vrijgegeven als de
uitgangsspanning een be-
paalde tijd aanwezig is.

3

4

taken van kondensator C zijn het uitmid-

delen van de uitgangsspanning en het op-

vangen van een wisselende stroomvraag

aan de belastingskant. Omdat de schakel-

frekwentie hoog is, kan volstaan worden
met een kleine L en C. De uitgangsspan-

ning wordt teruggekoppeld naar de fout-

versterker die een vergelijking maakt met

een referentiespanning. Dreigt de uit-

gangsspanning af te gaan wijken dan zal

de foutversterker in kombinatie met de
oscillator de duty-cycle van het rechthoek-

signaal aanpassen, waardoor de uitgangs-

spanning bijgeregeld wordt.

Wat een schakelende voeding voor heeft

op haar analoog regelend zusje is dat ze

in theorie een rendement heeft van 100%.

Zowel spoel, kondensator als schakeltran-

sistor dissiperen, in het ideale geval, geen
vermogen. Hierdoor kunnen (dure) koel-

maatregelen tot een minimum beperkt

5

blijven. Bovendien heeft men de schakel-

frekwentie zelf in de hand; een hogere

frekwentie maakt een kleinere spoel en
kondensator mogelijk.

Iedereen voelt natuurlijk op zijn klompen
aan dat die 100% rendement in de praktijk

nooit gehaald zal worden. Spoel en kon-

densator hebben verliezen, er zijn

schakel- en doorlaatverliezen (transistor en
vrijloopdiode), en ook het regelcircuit ver-

bruikt energie. Het eigen energieverbruik

van een schakelende voeding is konstant

(bij gegeven belasting). Voor een ”gewo-
ne” spanningsregelaar geldt dat de eigen
dissipatie lineair toeneemt met de in-

gangsspanning. Daar waar we te maken
hebben met een groot verschil tussen in-

en uitgangsspanning is een schakelende
voeding dus in het voordeel. Door het

hoger rendement kan bovendien volstaan

worden met een kleinere voedingstrafo.

Praktische realisatie

Uit het voorgaande blijkt dat een schake-

lende voeding in principe niet zoveel om
het lijf heeft. De praktijk is echter nog niet

zo simpel. Oorzaak daarvan is dat hier be-

trekkelijk grote vermogens geschakeld
worden met een naar energietechniek-

maatstaf gemeten hoge frekwentie. Geluk-

kig wordt ons ook in dit geval een hel-

pende hand toegestoken door de IC-

fabrikanten. Met een speciaal voor scha-

kelende voedingen ontworpen IC, de L296
van SGS Ates, is het mogelijk zulks met
een minimum aan verdere onderdelen te

realiseren.

Figuur 2 toont ons een inwendig blok-

schema van de L296 met de benodigde
externe komponenten om het geheel te

kompleteren. Als we dit plaatje naast fi-

guur 1 leggen, zien we dat het IC al bijna

alles aan boord heeft.

Een interne spanningsregelaar zorgt voor

een 2% nauwkeurige referentiespanning.

Spanningsterugkoppeling kan rechtstreeks

gebeuren (Uout
= 5,1 V) of met een span-

ningsdeler Rfj /Rf2

(Uout = 5,1 V •
Rfl + Rf2

).

Rf2

De oscillatorfrekwentie kan ingesteld wor-

den met Rosc en Cosc (zie figuur 3). Op
de keuze van de oscillatorfrekwentie ko-

men we dadelijk terug.

De interne 100 nA stroombron zorgt samen
met Css voor een zogenaamde ”soft start”;

dat wil zeggen dat na inschakelen de uit-

Tabel 1

Uout = 5.1 V •
R7 + R8
r8

Uout R8 R7

12V 4k7 6k2 (4k7 + 1k5)

15V 4k7 9k1 (10k // 100k)

18V 4k7 12k

24V 4k7 18k

5 - 24V 6k8 0 — 25k (potmeter)
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gangsspanning lineair in de tijd zal toene-

men tot de ingestelde waarde. De tijd

waarin dit gebeurt is

t = 5,1 * 10* • C (s).

Met Rcl (eventueel een potmeter) kan
een stroombegrenzing ingesteld worden
(zie figuur 4). Als deze weerstand wegge-
laten wordt, zal de maximale uit-

gangsstroom 5 A bedragen. Als de uit-

gangsstroom boven de ingestelde waarde
komt schakelt de voeding uit en zal Css
ontladen worden. Onder kontrole van het

soft-start-circuit wordt de uitgangsspan-

ning opnieuw opgeregeld tot de stroom-

begrenzing wederom aangesproken
wordt. Deze cyclus herhaalt zich tot de
oorzaak van de te grote stroom weggeno-
men wordt.

Het reset-circuit is speciaal bedoeld voor

gebruik in kombinatie met ^P-systemen.

De reset-ingang (pen 12) kan worden aan-

gesloten (eventueel via een spanningsde-
ler) op de te bewaken spanning. Als de
spanning op de reset-ingang boven 5 V
komt, start een bepaalde reset-vertragings-

tijd. Gedurende deze tijd is de reset-

uitgang "laag” (open kollektor output,

Ic = 50 mA max.) zodat een system-reset

gegeven kan worden. Na verstrijken van
de vertragingstijd wordt de reset-uitgang

"hoog" Daalt de spanning tot onder 5 V,

dan zal de reset-uitgang weer onmiddel-
lijk ”laag” worden (figuur 5).

Met de inhibit-input kan met een aktief

TTL ’T’-nivo de voeding uitgeschakeld

worden, bijvoorbeeld bij gebruik met af-

standsbediening. De voeding schakelt bo-

vendien zichzelf uit als de chip-tempera-

tuur boven 150 °C komt. Automatisch op-

nieuw inschakelen geschiedt als de tem-

peratuur gedaald is tot 130 °C.

Rest ons nog het blok met "crowbar”
(= breekijzer). Dit is een beveiligingsscha-

keling waarvan de ingang doorverbonden
kan worden met de feedback-ingang. Als

de spanning op dit punt, om wat voor re-

den dan ook, 20% hoger wordt dan de
bedoeling is (d.w.z. ongeveer 6 V i.p.v.

5.1 V), dan kan met het crowbarcircuit een
thyristor ontstoken worden (Idrive =
100 mA max.) die botweg de uitgang van

de schakeling kortsluit met massa. Het ef-

fekt is gelijk aan het werpen van een
breekijzer tussen de voedingsaansluitin-

gen, vandaar die naam. Dit paardemiddel
heeft het voordeel erg snel te zijn, waar-

door optimale beveiliging van de achter

deze voeding geschakelde elektronica ge-

waarborgd wordt. Als het crowbarcircuit

niet gebruikt wordt moet de ingang ervan

met massa worden verbonden.

Figuur 6. Het uiteindelijke

schema met de L296 als

preregulator, gevolgd

door een vaste-spannings-

regelaar.

De schakeling

Konkreet nu. Het hier uiteindelijk gepre-
senteerde ontwerp dient als basiskoncept.

De bouwer/gebruiker kan zelf zijn eisen

stellen wat betreft uitgangsspanning,

stroombegrenzing en stabiliteit.

Meest opvallend in figuur 6 is dat de L296
als step down regulator naar 8,5 V ge-

bruikt wordt. Direkt erachter is een 78H05
vaste-spanningsregelaar geschakeld. Dit is

gedaan omdat het crowbar-beveiligings-

circuit nog een respektabele 20% span-
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Figuur 7.Dit zijn de spoe-
len (250 ... 330 pH, 5 A
min.) die geschikt zijn.

De printboringen zijn zo-

danig dat ze er allemaal

op passen.

ningsstijging toestaat alvorens tot aktie

over te gaan. Bovendien kunnen ten gevol-

ge van het schakelen vervelende span-

ningspiekjes op de uitgangsspanning ont-

staan. Alle jiP-systemen hebben bij derge-

lijke kalamiteiten al lang de geest gege-
ven. Met de spanningsregelaar wordt dat

probleem voorkomen, terwijl een nóg sta-

bielere uitgangsspanning verkregen
wordt.

De oscillatorfrekwentie is ingesteld op
100 kHz. Een hoge frekwentie is gunstig

omdat dan zowel spoel als kondensator

van het LC-filter klein gekozen kunnen
worden. Een tè hoge schakelfrekwentie is

weer ongunstig omdat dan schakelverlie-

zen een woordje mee gaan spreken. De
uitgangschakeltransistor (van de L296) dis-

sipeert immers het meeste vermogen juist

op het moment van schakelen. Vandaar
dat het rendement van de L296 afhankelijk

is van de schakelfrekwentie. Een ander
schakelverlies treedt op in de vrijloopdio-

de. Deze kan nog in geleiding zijn op het

moment dat de uitgangstransistor in gelei-

ding komt. Gedurende de hersteltijd van

de diode ziet de L296-uitgang een lage

impedantie naar aarde, waardoor er kort-

stondig een grote stroom zal lopen. Om
de daardoor optredende verliezen aksep-

tabel te houden moet de diode een zo

kort mogelijke hersteltijd hebben. De hier

gebruikte UES1402 van Unitrode met een
hersteltijd van slechts 35 ns is zeer

geschikt.

Vervolgen we met de spoel, een "ouder-

wets probleemgeval". De zelfinduktie

dient 250 .. . 330 te zijn, terwijl de
stroombelastbaarheid minimaal 5 A moet

bedragen. Diverse spoelen zijn in het pro-

totype beproefd. Een lezing van geschikte

exemplaren is te vinden in de onderde-

lenlijst (zie ook figuur 7).

De reset-ingang van de L296 (pen 12) kan
verbonden worden met het knooppunt
van spanningsdeler R1/R2. Door primair,

dat wil zeggen: aan de ingang van de
L296, de voedingsspanning te bewaken zal

sneller gereageerd worden op een span-

ningsuitval. Nadeel is dat op het uitvallen

van de L296 zélf niet gereageerd wordt.

Als alternatief kan daarom draadbrug X-Y

gelegd worden, waarbij vooral niet verge-

ten mag worden R1 en R2 te verwijderen.

De pull-up weerstand van de reset-uitgang

wordt normaliter verbonden met de uit-

gang van de 78H05 (R6’). Indien men ech-

ter kiest voor het niet monteren van de
vaste-spanningsregelaars dient R6 i.p.v. R6’

ingesoldeerd te worden.

Opbouw van deze en andere

applikaties

Over de eigenlijke opbouw kunnen we
kort zijn. Allereerst dient men vast te stel-

len welke uitgangsspanning gewenst is

(tabel 1). Met name een variabele uit-

gangsspanning is interessant omdat in dat

geval een schakelende voeding wat ren-

dement betreft alle konkurrenten verslaat.

Indien men een spanningsregelaar achter

de L296 schakelt, moet ervoor gezorgd
worden dat daar minimaal 3,5 V over valt.

Komponentenopdruk en print-layout staan

in figuur 8. De print is zo van opzet dat als

gekozen wordt voor het weglaten van de
vaste spanningsregelaar ze bij de pijltjes

doorgezaagd kan worden. Doen we dat

niet dan moet de draadbrug nabij CIO ge-

legd worden.
De benodigde koeling is, zoals het scha-

kelende voedingen betaamt, uiterst be-

scheiden. Ook hier moet een onderscheid
gemaakt worden tussen toepassingen met
of zonder vaste-spanningsregelaar. Zónder
zo’n regelaar kan volstaan worden met een
plaatje aluminium ter lengte van de print

(13 cm) en zo’n 4 cm hoog. De L296 en de
vrijloopdiode zijn in lijn geplaatst, zodat

ze beide op hetzelfde koellichaam ge-

schroefd kunnen worden. Wel isoleren

met een mica plaatje, dun ingesmeerd
met warmtegeleidende pasta.

Met een extra spanningsregelaar (T03-

behuizing) zijn forsere koelmiddelen
noodzakelijk. Hierin wordt namelijk maxi-

maal 5 A x 3,5 V = 17,5 W in verstookt (he-

laas, maar waar). De foto aan de kop van

dit artikel laat zien hoe een en ander koel-

technisch opgelost is. De 78H05 (in dit ge-

val) is op een aluminium hoelstuk qe-

5-32



schakelende voeding
elektuur mei 1984

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 330 k

R2 = 100 k

R3, R6, R8* = 4k7

R4 = 10 k

R5 = 15 k

R7* = 3k3

R9 = *

B = zie tekst

Kondensatoren:

Cl = 10 p/63 V
C2. C4 = 2p2/16 V
C3 = 2n2

C5 = 33 n

C6 = 390 p
C7, C8 = 100 p/40 V
C9 = 10 p/35 V tant.

CIO = 10 p/16 V tant.

C11 = 10 p/6V3 tant.

Halfgeleiders:

Dl = UES1402 of

ekwivalent (Schottky-

diode), min 5 A/50 V
t
r^ 35 ns

Thl = TIC 106

IC1 = L296, SGS Ates

IC2 - 78H05

Diversen:

LI = 300 pH. 5 A,

bijvoorbeeld:

- Renco ringkernspoel

1386 3-330

- VAC ZKB 422/060-02- H2
(250pH/5A)

- Thomsonkern GUP
20 x 16 x 7, met
50 windingen 0,8 CuL en
een luchtspleet van

0,7 mm
Siemens kern

EC 35/17/10 (best. nr.

B66337-GO500-X127) met
40 windingen van

2 x 0,8 mm CuL

Geschatte bouwkosten:

f 175,— inkl. print

schroefd. Op zijn beurt is dat hoekstuk
weer verbonden met een zelf gebogen
hoekprofiel dat over de hele lengte van
de print doorloopt. Door hoekprofiel te

kiezen kan ook de print door middel van

afstandsbusjes erop bevestigd worden; zo

ontstaat een uitermate degelijk en kom-
pakt geheel.

Nog een opmerking tot slot: vaak bellen

of schrijven mensen met de verontrusten-

de mededeling dat "hij" zo heet wordt, en
"hij” is dan een bepaald IC of koelli-

chaam. We herinneren u er even aan dat

temperatuur een uiterst subjeküeve ge-

voelservaring is. 55 °C is nog een aange-

name temperatuur, maar 80°C is al niet

meer vast te houden. Bedenk dus dat u

drie keer uw vingers kunt branden voor-

dat de toestand echt alarmerend wordt.

Bedenk ook dat koellichamen juist bij ho-

gere temperatuur een beter rendement
hebben, omdat ze dan gaan fungeren als

stralen Koellichamen (en ook andere
onderdelen in elektronische schakelin-

gen) worden maar al te vaak ten onrechte
overgedimensioneerd als gevolg van het

hanteren van gevoelsmatige in plaats van
technische argumenten. N

Figuur 8. Komponenten-
opdruk en print-layout

van de schakeling van
figuur 6. Als er geen
vaste-spanningsregelaar
gebruikt wordt kan het

betreffende stuk van de
print afgezaagd worden
(bij de pijltjes).
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met een bijdrage van

B. König

(slot)

ruisgenerator,

frontplaat en

afsluitende

opmerkingen

Bij de real time terts-analyzer

ontbreekt nog een belangrijke

print, namelijk die van de rose-

ruisgenerator. Deze generator is

onontbeerlijk voor het verrichten

van metingen met de terts-

analyzer. Met behulp van rosé

ruis kunnen we namelijk een

komplete frekwentiekarakteristiek

van 25 Hz tot 20 kHz in één keer

zichtbaar maken op het display

van de analyzer. Verder in dit

laatste artikel de nodige
praktische tips over de bouw en

het afregelen. En niet te vergeten

een frontplaat voor de terts-analy-

zer!

De real time terts-analyzer verkeert welis-

waar al in een stadium waarin het appa-

raat kan funktioneren, maar helemaal kom-
pleet is de schakeling nog niet. Elk sig-

naal dat aan de ingang wordt aangebo-

den, wordt ontleed en vervolgens zicht-

baar gemaakt op het (LED- of video-)dis-

play. Voor praktische metingen hebben
we een meetsignaal nodig dat alle fre-

kwenties van de hele te meten audio-band

bevat. In dat geval krijgen we namelijk

een direkte uitlezing van alle 30 tertsban-

den tegelijk op het display. Het meest ge-

schikte signaal voor deze metingen is rosé

ruis. Ruis is een signaal met een willekeu-

rig tijdsverloop. Als alle frekwenties even

sterk zijn vertegenwoordigd in het ruissig-

naal, spreken we van witte ruis. Zo’n sig-

naal lijkt dus ideaal als meetsignaal voor
een analyzer. Witte ruis is echter niet zon-

der meer bruikbaar voor onze toepassing.

Bij oktaaf- en tertsfilters (de laatste zijn

hier toegepast) is de Q-faktor van alle fil-

ters konstant. Dat betekent dat de band-

breedte van elk filter afhangt van de cen-

trale ffekwentie. Bij toepassing van witte

ruis heeft dat tot gevolg dat de uit-

gangsspanning van elk tertsfilter toeneemt
met de centrale frekwentie, aangezien de
bandbreedte bij de hogere tertsen groter

wordt. De gemeten frekwentiekarakte-

ristiek zou dan oplopen met 3 dB per ok-

taaf. Achter de witte-ruisgenerator moet
daarom een laagdoorlaatfilter met een hel-

ling van 3 dB/oktaaf worden geschakeld
om een "rechte uitlezing" te krijgen. De
zo gefilterde witte ruis wordt bij metingen
veelvuldig toegepast en men noemt deze
rosé ruis.

De ruisgenerator

Er zijn twee manieren om langs elektroni-

sche weg ruis op te wekken. We kunnen
gebruik maken van een ruisende transis-

torovergang of van een digitale ruisbron.

Hier is voor de digitale weg gekozen, aan-

gezien deze beter (helemaal!) voorspelba-

re resultaten geeft.

Voor de opzet van de ruisgenerator heb-
ben we gebruik gemaakt van de vrij uit-

gebreide ervaring die we op dit gebied in

het Elektuur-verleden al hebben opge-
daan. De keus is hier gevallen op een
schuifregister met een zodanige cyclus-

lengte dat het gegenereerde pseudo-ran-

dom uitgangssignaal een vrij lange herha-

lingstijd heeft en ook "random" klinkt.

In figuur 1 staat het schema van de rose-

ruisgenerator. Een klokgenerator (rond NI
en N2) met een frekwentie van ongeveer
1,5 MHz levert het kloksignaal voor een 31

bits schuifregister dat met IC2 . . . IC5 is

opgebouwd. Door de terugkoppeling van
de uitgangen 028 en 031 via de EXOR N3
naar de ingang van het schuifregister be-

draagt de cycluslengte hier 2.147.483.647

(2
31
-1) klokperioden. Bij een frekwentie van

1,5 MHz duurt de cyclus dus circa 25 mi-

nuten, zodat we heel goed van een ran-

dom ruis kunnen spreken.

Het nadeel van zo’n schuifregister is het

feit dat we geen uitgangssituatie mogen
krijgen waarbij allemaal nullen in het re-
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gister staan, want dan blijft de schakeling

op nul. Dat is hier eenvoudig opgelost

door middel van twee druktoetsen, waar-

mee het schuifregister gestart en gestopt

kan worden. Met de START-druktoets (SI)

kan men met de hand een willekeurig

aantal enen in het schuifregister lezen, zo-

dat men ergens in de twee-miljard-cyclus

terecht komt. Stoppen van de generator

gebeurt door de STOP-toets S2 even in te

drukken. Het hele schuifregister wordt

dan volgelezen met nullen en die situatie

blijft zo.

Rond N4 en Tl is een indikatieschakeling

gemaakt, die door middel van een LED'je

aangeeft of er ruis wordt geproduceerd.

Telkens als een ”l”signaal aan de uitgang

van Q31 verschijnt, wordt kondensator C2
via Dl en R4 opgeladen. N4 stuurt dan ge-

durende enige tijd Tl open en het LED’je

gaat branden. De laad- en ontlaadtijden

van C2 zijn zo gekozen dat de LED konti-

nu oplicht als de generator "aan” staat.

Het witte-ruissignaal aan uitgang Q31 (Q2
van IC5) wordt vervolgens gefilterd door

een rose-ruisnetwerk (R8 . . . R13, C3 . . . 8).

Dit is een zestraps Tchebyshev-filter met

een theoretische afwijking van minder
dan 0,14 dB van de —3 dB/oktaaf-lijn tussen

12,3 Hz en 31,5 kHz. In de praktijk bete-

kent dit dat de afwijkingen van de ideale

lijn alleen worden bepaald door de tole-

ranties van de gebruikte komponenten in

het netwerk.

Na het filter volgt nog een buffer/verster-

ker (IC6), waarvan de versterking is in-

gesteld op 11 x. Met de potmeter aan de
uitgang kan het uitgangssignaal worden
geregeld. Het uitgangssignaal bevat geen
DC-komponenten door de aanwezigheid
van de kondensatoren C13, C15 en C16
tussen de uitgang van de opamp en de
potmeter.

Op- en inbouw ruisgenerator

De print voor de rose-ruisgenerator is te

zien in figuur 2. De opzet is vrij ruim en
de montage van de komponenten zal hier

zeker geen problemen geven. Er zijn

slechts drie aansluitingen die verbonden
moeten worden met de basisprint: + , 0 en
—

. Het verdient ook hier aanbeveling om
soldeerpennen te monteren in de drie

aansluitingen op de basisprint en op de
ruisprint. Als men deze pennen tegen el-

kaar soldeert, geeft dat wat meer stevig-

heid dan enkele stukjes montagedraad.

De andere aansluitpunten aan de zijkant

dienen allemaal voor het aansluiten van

de bedieningselementen en de uitgangs-

bus voor het rose-ruisgedeelte. Let hierbij

wel even op druktoets SI; dit is namelijk

een wissel-druktoets.

terts-analyzer

etektuur mei 1984

Figuur 1. Het schema van
de rose-ruisgenerator.

Voor dit opwekken van
de ruis is gebruik ge-

maakt van een digitale

pseudo-random ruisgene-

rator, bestaande uit een
klokgenerator en een
31-bits schuifregister.

1 12 V 12V
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Figuur 2. Print-layout en
komponentenopstelling
voor het rose-ruisgedeel-

te. Voor de opstelling van
deze print op de basis-

print verwijzen we naar
figuur 5 in deel 2.

De rose-ruisgenerator kan ook prima als

een losse eenheid worden gebruikt. Men
hoeft de print alleen maar aan te sluiten

op een symmetrische voeding van + en
— 8 ... 12 V. De stroomopname is uiterst

gering, zodat zelfs batterijvoeding moge-
lijk is.

Nogmaals: de filters

Vorige maand is al het nodige geschreven
over de gelijkrichters. De laadtijdkonstan-

ten waren hierbij aangepast aan de centra-

le frekwentie van elke tertsband. Deze
methode is weliswaar aardig bruikbaar
voor het analyseren van audio-(muziek)sig-

nalen, maar minder geschikt voor metin-

gen met behulp van rosé ruis. Men krijgt

dan namelijk verschillen op het display

tussen metingen met rosé ruis en metin-

gen met een sinusgenerator (hoewel dat

laatste in de praktijk zelden zal voorko-

men). Aangezien bij de hogere tertsen

meer frekwenties per band in een be-

paald tijdsbestek "binnenkomen” dan bij

de lagere frekwenties, zal de karakte-

ristiek in het hoog iets oplopen als we ro-

sé ruis vergelijken met kontinue sinussen.

Op zich niet verontrustend, en als we de
analyzer afregelen op de rose-ruisgenera-

tor is er niets aan de hand zolang men
geen kontinue signalen gaat meten (het

verloop is maar + 3 dB). Maar in de

meeste gevallen zal het prettiger zijn als

de rose-ruismetingen overeenkomen met
kontinu-signaal-metingen. Daarom is het

beter om voor alle laadweerstanden in de
gelijkrichters (Rl, R3 . . . R59) een waarde
van 150 k te nemen. Dat geeft bovendien
ook een stabielere uitlezing! Het analyse-

ren van muzieksignalen verloopt dan wel
wat trager, maar dat zal men daar waar-
schijnlijk graag voor over hebben.

Totaal-opzet en frontplaat

Als alles goed is, dan hebben we nu een
basisprint waarop alle overige printen al

zijn gemonteerd. Nu moet nog een kast

worden gevonden (of gemaakt) waarin dit

hele printenpakket past. Houd er reke-

ning mee dat ook nog ruimte in de kast

moet zijn voor de trafo. Achter de ingangs-
en de ruisprint is nog wat ruimte, zodat de
trafo eventueel op die plaats tegen de
achterwand van de kast kan worden vast-

gezet. De achterwand bevat verder alleen

een doorvoer voor het netsnoer. Alle bus-

sen e.d. komen aan de voorzijde.

Figuur 3 toont de frontplaat voor de terts-

analyzer. Alle potmeters, schakelaars,

LED’s en bussen worden op de juiste

plaats gemonteerd en daarna kan alles

worden bedraad. Voor de bussen kan
men heel goed cinch-typen nemen, aan-

gezien dit type ook meestal bij verster-
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kers wordt gebruikt. De ingang wordt via

een stukje afgeschermde kabel met de in-

gangsprint verbonden. Dit is ook de enige

plaats waar de massa van de schakeling

met de kast mag worden verbonden.
Neem voor de mikrofoon-aansluiting een
6,3 mm-stereo-klinkstekerbus. De meeste
meetmikrofoons zijn elektret-mikrofoons,

waarbij een paar volt voedingsspanning

nodig is voor de ingebouwde FET-buffer.

Die spanning kan men dan over de twee-

de klink-aansluiting laten lopen. Achter

het display-venster komt een plaat rood

plexiglas. Het liefst een donkerrode kleur,

dat geeft het beste effekt. De basis-print

moet zo in de kast worden opgesteld dat

de LED’jes van het display tegen het

plexiglas zitten en dat de LED’s ook op de

juiste hoogte staan (zie de schaalverdeling

op de frontplaat).

Kontroleer voor de ingebruikname van de

analyzer nog even de verbindingen tussen

trafo en print. De 10 V-aansluitingen van

de trafo moeten zijn verbonden met de
wisselspanningsaansluitingen op de ba-

sisprint en de 15 V-aansluitingen met de
wisselspanningsaansluitingen op de in-

gangsprint. De nul-aansluiting van de trafo

wordt zowel met de nul op de basisprint

als met de nul op de ingangsprint

verbonden.
Als men het LED-display wil weglaten en
alleen het video-display bij de analyzer

wil gebruiken, dan kan de symmetrische

8 V-voeding achterwege blijven. Als men
beide wil gebruiken (LED- en video-

display) is het aan te bevelen de filter-

uitgangen en de massa-aansluiting (alle

aansluitingen rechts op de display-print)

via een konnektor naar buiten te voeren.

Afregelen

Vorige keer hebben we al een korte afre-

gelprocedure gegeven. Voor de gelijk-

richters met 150 k-laadweerstanden is deze
echter iets veranderd, zodat we alles nog
eens herhalen en als referentie de rose-

ruisgenerator gebruiken. In 99,9% van alle

gevallen zal deze generator straks ook als

signaalbron voor de analyzer worden
gebruikt.

Eerst de instelling van de tertsbandjes.

Draai de instelpotmeters van de gelijkrich-

ters (PI . . . P30) allemaal op minimale ver-

sterking (de lopers van de instelpotjes al-

lemaal naar het IC toe draaien). Verbind

de uitgang van de rose-ruisgenerator door

met de ingang van de analyzer, ruis-

uitgangsregelaar helemaal open, ingangs-

schakelaar op line, resolution-schakelaar

op low en de level-potmeter helemaal

rechtsom. Vervolgens kan de netschake-

laar worden omgezet. Op het display zul-

len nu wat lichtpuntjes verschijnen, die

langzaam naar beneden zakken. Als alle

punten van het scherm zijn "gelopen"

drukt men op de start-knop voor pink

noise. Draai nu aan de range-schakelaar

totdat een woelige lichtreeks op het

scherm verschijnt. Speel met de range-

schakelaar en de level-regelaar todat het

hoogste terts-nivo van de hele band onge-
veer op 0 dB ligt. Noteer even welke band
dat is. Daarna worden alle gelijkrichter-

potmeters zo afgeregeld dat alle tertsban-

den op het display op hetzelfde nivo lig-

gen als die hoogste waarde. Het zou kun-

nen zijn dat er een of twee uitschieters bij

zitten die men met de potmeter niet ver

genoeg kan regelen. In dat geval moet de
weerstand die in serie staat met de betref-

fende potmeter iets kleiner worden ge-

maakt (bijvoorbeeld 180 k i.p.v. 220 k). Is

dat allemaal gebeurd, dan kan de resolu-

tion-schakelaar op high worden gezet en
wordt alles nog iets nauwkeuriger in-

gesteld. Bij de laagste tertsbanden zal de
afregeling tamelijk moeilijk gaan, omdat
hier het nivo langzaam varieert (weinig

signalen die per tertsband binnenkomen).
Stel daar in op de gemiddelde waarde die

het display geeft.

Nu moet de range-schakelaar nog geijkt

worden. Daarvoor is een 1 kHz-sinus nodig

met een effektieve waarde van 775 mV.

Haal de verbinding tussen de rose-ruisge-

nerator en de ingang weg en draai de
level-potmeter op CAL. Voer het 1 kHz-

signaal toe aan de ingang, zet de range-

schakelaar op 0 dB en kijk dan wat het

LED-display aangeeft. Weerstand R12 op
de basisprint moet nu zo worden veran-

derd dat alleen het 0 dB-LED'je van de
1 kHz-band oplicht. Men kan R12 ook even

vervangen door een potmeter van 50 k, af-

regelen op 0 dB en daarna de weerstands-

waarde van de potmeter opmeten en op
de print vervangen door een vaste weer-

stand. Deze laatste afregeling is niet
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Onderdelenlijst ruis-print

Weerstanden:

R1.R2 = 6k8

R3.R17 = 10 k

R4.R8.R9 = 39 k

R5 = 1 M
R6 = 27 k

R7 = 1k2

R10 = 18 k

Ril = 8k2

R12 = 3k9

R13 = 1k8

R14 = 270 k

R15 = 4k7

R16 = 47 k

PI = 47 k log potmeter

Kondensatoren:

Cl ^ 33 p
C2 = 470 n

C3.C8 = 6n8 5%
C4 = 150 n 5%
C5 = 68 n 5%
C6 = 33 n 5%
C7 = 15 n 5%
C9.C10.C11 = 100 n

C12 = 10 ji/25 V
C13 = 820 n

C14 = 1 /i

C15.C16 = 220 y/10 V

Halfgeleiders:

Dl = 1N4148

D2 = LED groen

Tl = BC547B
IC1 = 4070
IC2 . . . IC5 = 4015

IC6 = LF 356

Diversen:

51 = wissel-druktoets

52 = maak-druktoets

2 koelplaatjes voor IC9 en

IC10, bijv. SK13 of KL105

Geschatte bouwkosten:

1 135,— inkl. print en
mikrofoon

Figuur 3. De frontplaat

voor de terts-analyzer. De
werkelijke grootte paste

echt niet op een pagina,

vandaar deze verkleinde

afdruk.

480.132.5mm

5-37



terts-analyzer

elektuur mei 1984

Figuur 4. Op deze wijze

kan een elektret-mikro-

foontje op de analyzer
worden aangesloten. De
benodigde voedingsspan-
ning voor de ingebouwde
FET-buffer wordt via twee
weerstanden afgeleid van
de interne 12 V-voedings-
spanning van de analyzer.

per se nodig. Als men niet is geïnteres-

seerd in absolute spanningswaarden (die

trouwens alleen maar gelden voor konti-

nue sinusvormige signalen) kan men voor
R12 gewoon de voorgeschreven weerstand
laten zitten.

Daarmee is de terts-analyzer klaar voor

gebruik.

Prototype van de terts-

analyzer. De frontplaat

wijkt sterk af van de
opzet uit figuur 3.

Metingen en meetmikrofoons
Het gebruik van de terts-analyzer is wer-
kelijk dood-eenvoudig. Men voert rosé

ruis toe aan de ingang van een te meten
apparaat en verbindt de uitgang van het

apparaat met de lijn-ingang van de analy-

zer. Even de range-schakelaar en level-

potmeter goed instellen en de frekwentie-

karakteristiek verschijnt op het display.

Met de resolution-schakelaar kan het

display-bereik worden aangepast. We zul-

len nog een paar toepassingen geven:
— Frekwentiekarakteristiek van een ver-

sterker meten. Meestal is die kurve niet zo
interessant, aangezien ze toch kaarsrecht
loopt. Maar wel handig om bijvoorbeeld

het effekt van een toonregeling te kunnen
bekijken.
— Frekwentiekarakteristiek van een band-
of cassette-recorder. Wel de rosé ruis op
een laag nivo opnemen, bijvoorbeeld —20
of —30 VU, om oversturing van de band te

voorkomen.
— Frekwentiekarakteristieken van (luid-

spreker-)filters meten.
— Kamer-akoestiek bekijken.

Dat laatste punt brengt ons bij een bijzon-

der belangrijke toepassing van de terts-

analyzer. Hierbij wordt namelijk gewerkt
met een meetmikrofoon. Men kan dan bij-

voorbeeld met behulp van een terts-

equaliser en de analyzer de frekwentieka-
rakteristiek in de luisterruimte helemaal
recht trekken. En natuurlijk niet te verge-

ten de hobbyisten die zelf luidspreker-

kasten bouwen. De analyzer is (met een
meetmikrofoon) een ideaal hulpmiddel om
eindelijk eens echt wat te kunnen meten

aan een box. We denken dat de analyzer

vooral voor dat laatste veel gebruikt zal

worden.

Bij alle toepassingen geldt wel: zorg dat

de versterker niet overstuurd wordt door
de ruis. De pieken in het laag zijn zo’n

dikke 10 dB groter dan de signalen rond
1 kHz, aangezien we met rosé ruis werken!
In de lage banden zal het display trou-

wens nooit een "rustige” uitlezing geven,
maar altijd iets staan te springen doordat
de bandbreedte van die filters verhou-
dingsgewijs erg smal is en er dus per
tijdseenheid vrij weinig signalen in zo’n

band verschijnen.

Tenslotte de meetmikrofoon, een essen-
tieel onderdeel van een analyzer. Men
kan een "echte” meetmikrofoon kopen,
maar dan praten we al snel over prijzen

van f 1 uii ,— en meer. Wie dat er voor
over heeft, die gaat zijn gang! Maar er zijn

ook nog andere mogelijkheden. We heb-
ben een doeltreffende en goedkope
oplossing gevonden in een mikrofoonkap-
sel van Sennheiser, type KE 4-211-2. Dit

kapsel ter grootte van een BC 547 heeft

een frekwentiekarakteristiek die recht
loopt tussen 40 Hz en 20 kHz met een af-

wijking van hoogstens + of —2,5 dB. Het
kapsel moet dan wel nog in een "behui-
zing” (een oude mikrofoonhuls of een met
schuimrubber gedempt stuk plastic buis)
worden gemonteerd, maar voor een prijs

die onder de f 100,— ligt is dit zeker de
moeite waard. De mikrofoon is van het
elektret-type en bevat dan ook een FET-
buffer. Als men voor de mikrofoonaanslui-
ting een stereo-bus heeft genomen, dan
kan een aansluiting worden gebruikt voor
het toevoeren van de voedingsspanning
van de buffer. De benodigde + 5 V voor
de FET wordt afgeleid uit de gestabili-

seerde + 12 V-spanning op de ingangs- of
de basisprint. In figuur 4 is het een en an-
der nog eens verduidelijkt en hierin staan
ook de aansluitgegevens van het beschre-
ven mikrofoontje. Ook van andere fabri-

kanten zijn dergelijke mikrofoontjes lever-

baar, hoewel men dan bij het kopen van
zo’n mikrofoontje zelf in de gegevens (da-

ta sheet) zal moeten nakijken of de fre-

kwentiekarakteristiek (en de tolerantie)

voldoet aan de gestelde eisen.

Als laatste kan men ook nog het gemeten
geluidsnivo afregelen met behulp van PI

(eventueel R2 aanpassen) op de ingangs-
print. Voor deze afregeling zal wel de
hulp moeten worden ingeroepen van een
echte geijkte geluidsdrukmeter. Maar ook
deze afregeling is alleen nodig als men
werkelijk geïnteresseerd is in het meten
van absolute waarden. M
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"In mei leggen alle vogels een ei". Fijn zo. Maar hoe weten die
^'ktuurmei I9W

fladderaars eigenlijk dat het mei is en het dus tijd wordt om voor

nageslacht te zorgen? Wel, één van de "triggers" die daarvoor zorgen,

is de lengte van de dag. Door het daglicht kunstmatig langer te

maken, kunnen vogelkwekers de kondities tijdens de broedtijd

zodanig nabootsen, dat de gevederde beestjes, die uiteraard niets in

de gaten hebben, prompt met het bouwen van een nest beginnen. De
hier voorgestelde volière-verlichting kan echter nog meer dan alleen

maar het daglicht kunstmatig verlengen. Het is namelijk zeer

belangrijk dat het niet plotsklaps donker wordt, zodat de beestjes de

kans krijgen op tijd hun nest op te zoeken. Bovendien schrikken de

dieren zich wezenloos wanneer het licht plots aan- of uitfloept. De
schakeling zorgt er dan ook voor dat zowel het ochtendgloren als de

schemering m.b.v. gloeilampen vrij realistisch nagebootst wordt.

volière-verlichting
Ochtendgloren en schemering

Het grootste gedeelte van de schakeling

in figuur 1 dient voor het sturen van de
lampen tijdens de "overgangsperioden”,

dus wanneer het langzaam donker of licht

moet worden. Het tijdvolgordediagram (fi-

guur 2), waarin de belangrijkste schakel-

momenten zijn getekend, maakt e.ea. wel-

licht wat aanschouwelijker. Uiteraard is de
volière-verlichting van een nuldoorgangs-

detektor voorzien (IC12). Op de uitgang

van deze detektor staat een keurige blok-

golf waarvan de frekwentie overeenkomt

met die van het net. De poortjes N16, N17

en N6 zetten deze frekwentie om in

100 Hz, waarna het signaal naar de trigger-

ingang van MMV1 wordt gevoerd. De uit-

gang van IC12 is echter ook nog verbon-

den met de klokingang van de binaire tel-

ler IC9 die de 50 Hz-netfrekwentie door

een bepaalde faktor deelt. Hoe groot die

deelfaktor is, hangt af van welke uitgang

(met behulp van een draadbrug) met de
rest van de schakeling is verbonden. Uit-

gang 01 kan daarom het beste als een
soort "sneltestuitgang” worden gebruikt,

omdat de deelfaktor op dit punt het

kleinst is. Door dus op de juiste plaats

een draadbrug te leggen, heeft men de

beschikking over een deelfaktor tussen

de 256 (28) en 4096 (2 12). Met andere

woorden, de tijdsduur van het ochtendglo-

ren (of schemering) is in stappen instel-

baar tussen de 10 minuten en 3 uur. Het

uitgangssignaal van de 4040 wordt dan via

poortje NI verder geleid naar de klokin-

gangen van de eveneens binaire tellers

IC7 en IC8. Deze ingangen worden bij el-

ke 256 . . . 4096-ste periode (afhankelijk

van waar de draadbrug is gelegd) van het

net geklokt, waardoor een op- of aftelcy-

clus wordt gestart (respektievelijk bij

0000 0000 en bij 1111 1111). Wannéér de
kombinatie IC7/IC8 op of af moet tellen,

wordt bepaald door de stand van de tijd-

schakelaar SI: staat de schakelaar open,

dan zijn de U/D -ingangen van de twee

IC’s via inverter N13 met +5 V verbonden,

waardoor het aftellen begint. Het licht gaat

nu langzaam aan (de "zonsopgang" dus).

Is SI gesloten, dan gebeurt in principe

hetzelfde, maar dan natuurlijk precies an-

dersom: de uitgang van N13 is nu hoog,

zodat de teller optelt, waardoor het lang-

zaam donkerder wordt ("schemering").

Natuurlijk worden de lampen niet

rechtstreeks door de uitgangen van IC7

en IC8 gestuurd, maar via via. Om te be-

ginnen zijn 01 ... 04 van beide IC’s met

de ingangen ]0 . .
. J7 van IC6 verbonden.

Dit IC is een 8-bits binaire (af)teller, waar-

van uitgang ZD (Zero Detect) laag wordt

zodra tellerstand nul is bereikt. Bij dit alles

speelt MMV1 echter een grote rol. De
trigger-ingang van deze monoflop wordt

namelijk met een door N6 geleverde puls

getriggerd, waardoor de Q-uitgang een
bepaalde tijd (T) hoog wordt. Met name
deze tijd is zeer belangrijk, aangezien

hierdoor bepaald wordt wanneer de
APE-ingang van IC6 laag moet worden ge-

maakt. Met behulp van potmeter P3 moet
T dan ook zo worden ingesteld, dat pen 9

van de 40103 vlak voor een nuldoorgang

van de netspanning laag wordt (zie figuur

2). We komen er later nog op terug hoe
deze afregeling precies moet worden
aangepakt.

Het kloksignaal voor teller IC6 wordt door

de oscillator rond N7 geleverd. De fre-

kwentie van deze oscillator moet met be-

hulp van P2 zo worden ingesteld, dat IC6
in 10 ms alle tellerstanden van IC7/IC8 telt

(dus van de hoogst mogelijke tellerstand

1111 1111 tot 0000 0000; ook deze afregeling

zal later nog worden besproken). Wanneer
de APE-lijn laag wordt, worden de nivo’s

die op dat moment aan de ingangen

J0 . .
. J7 staan, als "preset-waarde” ge-

bruikt. Met andere woorden, IC6 begint

vanaf dié waarde af te tellen, totdat de tel-

lerstand weer nul is. Zodra dat het geval

is, gebeuren er een heleboel dingen tege-

lijk: Als eerste wordt aansluiting ZD laag,

voor de lengte

van de

dagen . . .
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NI ...N4 - IC4-4011
N5 . . . N8 - IC2 - 4093
N9 . . . N12 - IC3-4001
N13...N18 -IC1» 40106
MMV1.MMV2- IC5 - 4098

C4

ioomW5v

©8 ...

2x
1N4148

AA 119 TIC
206D

TIC
206D

10 V
84067-1

Figuur 1. Toegegeven, erg

klein kan de schakeling

niet worden genoemd,
maar hij voldoet dan ook
aan alle eisen die door
"amateur-ornithologen"

zijn gesteld.

waarna oscillator N7 op ”non-aktief ' wordt
gezet. Transistor T2 wordt via de poorten

N2, N3 en N15 opengestuurd, waardoor de
triac (Tri2) wordt getriggerd en de lamp
(La2) oplicht. Om de zaak wat aanschou-
welijker te maken, is in figuur 2 in de
vorm van een tijdvolgordediagram weer-
gegeven wat het laag worden van ZD voor
La2 tot gevolg heeft.

De breedte van de ZD-puls is helemaal af-

hankelijk van de tellerstand van IC7 en
IC8 en is bepalend voor de helderheid

waarmee de lamp brandt: hoe hoger de
tellerstand, hoe zwakker het licht en om-
gekeerd. Zodra de lamp op volle sterkte

brandt (de "zon” staat nu dus hoog aan de
hemel), wordt de CO-uitgang van IC7
laag, waardoor het volgende gebeurt: De
klokingangen van IC7 en IC8 worden bui-

ten werking gezet, waardoor het tellen

stopt. MMV2 is nu, vooropgesteld dat SI

gesloten is, getriggerd en de lamp (La2)

brandt gedurende ca. 10 sekonden op vol-

le sterkte. Tegelijkertijd gaat het ”hoog-
signaal” aan de uitgang van N9 via inver-

ter N14 naar het NOR-poortje N10. Wan-
neer nu het omgevingslicht, dat door de
LDR R4 in de gaten wordt gehouden, on-

der de met PI ingestelde drempelwaarde
ligt, wordt de uitgang van IC11 laag, waar-

door de uitgang van N10 ’T* wordt. De tri-

ac Tril wordt daardoor via Tl getriggerd
en de TL (Lal) floept aan. De TL? Jawel,

want ofschoon het tot nu toe nog niet zo
duidelijk naar voren is gekomen, wordt de
gloeilamp alleen maar tijdens de dimfasen
gebruikt, dus wanneer het langzaam don-
ker of licht moet worden. Is dat eenmaal
achter de rug, dan kan een TL de taak

van de gloeilamp ovememen, zodat men
van voldoende licht verzekerd is. De re-

den van deze "schakelmanipulaties” ligt

voor de hand: een gloeilamp kan immers
veel gemakkelijker gedimd worden dan
een fluorescentiebuis! Een TL heeft echter

de nare eigenschap om tijdens het starten
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nogal te knipperen. Om te vermijden dat

de vogeltjes daardoor de stuipen op hun
lijfjes worden gejaagd, blijft de gloeilamp

(na het inschakelen van de TL) nog onge-

veer 10 sekonden op volle sterkte

branden.

Afregeling

Het tijdvolgordediagram in figuur 3 toont

hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Overdag is de
lichtintensiteit meestal groter dan de met

PI ingestelde minimumwaarde. Waar deze

minimumwaarde precies ligt, dus wanneer
de TL-lamp moet gaan branden, kan men
geheel naar eigen inzicht met de genoem-
de potmeter vastleggen. Zodra echter tijd-

schakelaar SI sluit (bij een kunstmatige

zonsopgang dus), begint de gloeilamp

steeds feller te branden, totdat de maxi-

male helderheid is bereikt. Zodra dat het

geval is en de "zon" dus hoog aan de he-

mel staat, wordt de TL ingeschakeld,

waarna 10 sekonden later de gloeilamp

dooft. Wanneer dan de "echte” zon aan

het firmament verschijnt, gaat ook de TL
uit (mits er natuurlijk voldoende licht in

de volière valt). Als de zon ’s avonds weer
ondergaat (de echte), gebeurt alles in om-

gekeerde volgorde: De TL (die dan uiter-

aard brandt omdat het buiten donker is)

wordt op het gewenste tijdstip door de

tijdschakelaar uitgezet, waarbij gelijktijdig

de gloeilamp op volle sterkte gaat bran-

den. Deze lamp zal nu steeds zwakker
gaan branden (schemering), zodat de be-

woners van de volière ruimschoots de tijd

krijgen om hun nesten op te zoeken, voor-

dat het helemaal donker is.

Zoals reeds gezegd is SI een tijdschake-

laar waarvan de kontakten overdag open
moeten staan en ’s nachts gesloten (uiter-

aard is een gewone handbediende scha-

kelaar ook heel goed bruikbaar, maar die

keuze laten we helemaal aan u over). De
tweede schakelaar in de schakeling (S2),

fungeert als resetknopje: wordt deze inge-

drukt, dan springt de tellerstand van

IC7/IC8 naar 1111 1111 en La2 gaat uit.

Het afregelen van de schakeling kan het

beste met behulp van een skoop of teller

worden gedaan. Maar ook zonder derge-

lijke meetinstrumenten kan alles heel

goed op zijn plaats worden gezet en wel

als volgt: P2 wordt eerst in de midden-
stand gezet, waarna potmeter P3 op maxi-

male weerstand wordt gedraaid. De gloei-

lamp brandt nu ongeveer op halve sterkte.

Vervolgens draaien we P3 langzaam weer
terug, totdat de lamp weer helemaal ge-

doofd is (het is hierbij zeer belangrijk dat

dit punt zo dicht mogelijk wordt bena-

derd, met andere woorden, draai de pot-

meter niet verder dan strikt noodzakelijk

is om de lamp te laten doven). Als laatste

moet het resetknopje worden ingedrukt

(vasthouden!), waarna P2 op een waarde

moet worden gezet, waarbij La2 nèt niet

oplicht. Ook hier moet getracht worden
dat punt zo dicht mogelijk te benaderen.
Het afregelen is hiermee voltooid.

Tot slot nog een paar algemene opmerkin-

gen. Orn de hele zaak goed te laten funk-

tioneren, moet de LDR zodanig worden

Q MMV1 1T ~ U

—

U ~U ü—U U U U~

opgesteld dat er geen licht van de TL of

gloeilamp op kan vallen. Zou dat namelijk

wel gebeuren, dan "ziet” de schakeling

niet wanneer het buiten licht wordt.

Verder hebben we in het hele artikel

steeds over één gloeilamp en één TL-buis

gesproken, wat echter niet wil zeggen dat

niet meer lampen of TL-buizen mogen
worden aangesloten. Wil men echter

meer dan 800 W per triac aansluiten, dan

kan men het beste andere typen triacs ge-

bruiken (bijvoorbeeld TIC 206D voor

800 W, TIC 216D voor 1200 W en TIC 226D

voor 1600 W). Dat de triacs goed moeten
worden gekoeld, spreekt voor zich (ook

wanneer maar één lamp of TL is aange-

sloten).

Aangezien de massa (= nul) van de scha-

keling direkt met het lichtnet verbonden
is, mag deze bij gebruik van een metalen

behuizing in geen geval met de behuizing

(= chassis) verbonden worden. Wel moet
een metalen behuizing (altijd) via een
drie-aderig netsnoer met de lichtnetaarde

verbonden worden (dus netsteker met
randaarde gebruiken)! Bij gebruik van een
kunststof kast valt er uiteraard niets te

aarden. I*

Figuur 2. De werking van
een schakeling kan met
behulp van een tijdvolgor-

dediagram gemakkelijker

worden verklaard. Duide-

lijk zijn hierin de belang-

rijkste schakelmomenten
te zien en hun relatie tot

elkaar.

Figuur 3. Dit tijdvolgorde-

diagram toont bijzonder

illustratief wanneer en

welke lamp aan- of uit-

gaat. Ook kan men hierin

goed zien welke invloed

het omgevingslicht op de
schakeling heeft.

d.c*l

SI

OP«n

omgevingslicht
J| \ r

MA

gloeilamp A. N
1 •

5. .. 10»

—

TL
... 1 f Lh

84057 3
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I#

KG-
vakantieradio
kompakte
kwaliteits-

ontvanger voor

onderweg

Ze zijn tegenwoordig populairder
dan ooit: de "Globetrotters",

"Yacht-Boys" "Tourings" en hoe
ze nog meer mogen heten.

Kompakte (en soms minder
kompakte) kortegolfontvangers,

waarmee men op reis te allen

tijde verzekerd is van de
voetbaluitslagen en ander
belangrijk nieuws uit het

thuisland.

De hier beschreven

"vakantieradio" valt daar kwa
opzet mee te vergelijken. Alleen
ligt zijn prijs ver onder en zijn

prestaties ver bóven wat men
gemiddeld aantreft.

Het lijkt wel een rage. Tferwijl het vroeger
niemand leek te interesseren, wil ieder-

een die op vakantie gaat nu per se op de
hoogte blijven van hetgeen er in ons kik-

kerlandje gebeurt. De ”wereldontvanger”
— een ietwat pretentieuze naam overigens
— beleeft gouden tijden. Hoe het precies
komt weet niemand, maar alle fabrikanten
haasten zich om kortegolfontvangers op
de markt te brengen en ook hun graantje

mee te pikken. Helaas is niet alles goud
wat er blinkt en zijn niet al deze "ideale

reisgenoten” zo ideaal als de fabrikanten

ons willen doen geloven. Globaal vallen

ze te onderscheiden in twee kategorieën:

de eerste is duur en de tweede slecht.

Het gros van de betaalbare "wereldont-
vangers” schiet met name in selektiviteit

schromelijk te kort. Sommige fabrikanten

schijnen zich er niet van bewust dat de
kondities op de diverse omroep-kortegolf-
banden niet te vergelijken zijn met die
van pakweg 20 jaar geleden. Al die ban-
den zitten tegenwoordig bomvol, terwijl

de effektieve zendvermogens tot astrono-

mische hoogten zijn gestegen. Ook al gaat
het om een simpele draagbare ontvanger,
dan nog kun je die vandaag de dag niet

meer opzetten volgens een recept dat an-
no 1960 misschien nog een redelijk uit-

gangspunt vormde. Van een gewone ”en-

kelsuper” die het wat de selektiviteit be-
treft helemaal van één goedkoop kera-

misch filtertje moet hebben, zijn met het
op de KG-banden gehanteerde 5 kHz
raster, geen resultaten te verwachten die
tot enthousiasme stemmen. Wanneer u
met zo’n ontvanger aan de Franse zuidkust
probeert af te stemmen op de Nederland-
se Wereldomroep op 6045 kHz (49 meter
band) en u hebt de pech dat op 6050 kHz
de BBC-Worldservice met flink vermogen
aan het "blazen” is, dan hoort u van alles,

maar geen Wereldomroep.
Toegegeven, er zijn ook betere ontvan-
gers. Maar daar moet dan ook fors meer
voor worden betaald dan de "meeneem-
prijs” van f 150,— of f 200,—. Daarom heb-
ben wij een beter kompromis gezocht èn
gevonden. Een vrij simpele ontvanger die
voor betrekkelijk weinig geld te bouwen
is, maar die door toepassing van het

dubbelsuper-principe in kombinatie met
kwaliteitsfilters, meer dan uitstekende

prestaties levert. De ontvanger kan boven-
dien zeer kompakt worden gebouwd, zo-

dat hij op vakantie echt een gemakkelijke
"meenemer” is, hetgeen van de betere fa-

brieksontvangers niet altijd gezegd kan
worden.

We zullen de karakterschets van de ”va-

kantieradio” gelijk maar even komplete-
ren: Het is dus een "dubbelsuper”, met
een bereik dat is opgesplitst in 7 (om-
roep)kortegolfbanden, waartussen met be-
hulp van omschakelbare kristallen kan
worden gekozen. De ontvanger is aan de
ingang uitgerust met een preselektor, is

voorzien van in totaal 5 keramische filters

en bezit een zeer komfortabele varicap-

afstemming met uitstekende zendersprei-

ding. Daarbij heeft de ontvanger ook nog
een paar extra’s, zoals een aansluitmoge-
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lijkheid voor een externe VFO en voor

een BFO.

Dubbelsuper

Eerst een paar woorden over het "dubbel-

super” -principe, want misschien weet niet

iedereen wat daaronder moet worden ver-

staan. Bij een gewone "super" (voluit: su-

perheterodyne ontvanger) wordt het ont-

vangen signaal gemengd met een oscilla-

torsignaal, waarvan de frekwentie met de
afstemming van de ontvanger mee veran-

dert. Het resultaat is een mengprodukt
(het zogenaamde middenfrekwent- of MF-

signaal) dat ongeacht de ingangsfrekwen-

tie steeds dezelfde frekwentie heeft. Die

konstante frekwentie heeft als voordeel

dat het MF-signaal nu uitgebreid gefilterd

kan worden, zonder dat die filters voor el-

ke zender opnieuw moeten worden af-

gestemd, zoals dat bij een rechtuit-

ontvanger het geval is. Na filtering en ver-

sterking wordt het MF-signaal gedemodu-
leerd en naar de LF-versterker geleid.

Prachtig allemaal natuurlijk, maar toch

heeft het super-principe ook een nadeel.

Door het mengen ontstaan zogenaamde
spiegelfrekwenties, die de ontvangst in

negatieve zin beïnvloeden. De ontvanger

ziet namelijk niet direkt verschil tussen de

gewenste frekwentie en een "spiegel"; hij

geeft die laatste dus eveneens door naar

de uitgang, met als resultaat dat men zen-

ders tegenkomt op plaatsen waar die ei-

genlijk niet zouden behoren te zitten. Met

een dubbelsuper kan dit nadeel groten-

deels worden ondervangen. Dat zal duide-

lijk worden als we aan de hand van het

blokschema het 6045 kHz signaal van de
Wereldomroep eens op zijn weg door de

ontvanger volgen.

Het signaal belandt via de antenne bij de
HF-versterker. Staafantenne en HF-verster-

ker vormen samen een soort aktieve an-

tenne die met een draaikondensator af-

stembaar is — de preselektor. Daarna gaat

het signaal de 1-ste mixer in, om te wor-

den gemengd met het signaal van de (om-

schakelbare) kristaloscillator, waarvan de
frekwentie in de stand "49 m band” exakt

16.800 kHz bedraagt. Het mengprodukt be-

vat twee frekwenties: 16.800 — 6.045 en

16.800 + 6.045, dus resp. 10,755 MHz en
22,845 MHz. Wij zijn alleen geïnteresseerd

in het verschilsignaal en daarom wordt de
mixer gevolgd door een 10,7 MHz filter,

dat het ongewenste somsignaal elimineert.

Daarna wordt dit 1-ste MF-signaal versterkt

en vervolgens voor de tweede keer ge-

mengd, dit keer met het signaal van een
afstembare LC-oscillator. Voor ontvangst

van het 6045 kHz signaal staat de oscillator

afgestemd op een frekwentie van

10,300 MHz, zodat we als verschilsignaal

uit de 2-de mixer krijgen:

10,755 - 10,300 MHz = 455 kHz. Dit 2-de

MF-signaal wordt in een scherp 455 kHz
filter ontdaan van ongewenste komponen-
ten. Tenslotte wordt het signaal versterkt

en gedemoduleerd en klinkt na laagfre-

kwent-versterking inderdaad de
Wereldomroep uit de luidspreker. Nog
een paar details: Er is een automatische

versterkingsregeling (AVR) aanwezig die,

gestuurd vanuit het LF-signaal, zowel de
eerste als de tweede MF-versterker regelt,

afhankelijk van de sterkte van het ingangs-

signaal — in figuur 1 aangegeven met het

blokje "regelversterker". De zenderinstel-

ling gebeurt door de frekwentie van de

LC-oscillator met behulp van een varicap-

diode en een regelbare gelijkspanning te

variëren.

Dan de "spiegels”. Doordat er de eerste

keer gemengd wordt met een frekwentie

van 16,800 MHz en we dus een relatief ho-

ge 1-ste middenfrekwentie hebben van

10,7 MHz, ligt de spiegel bij bijv. ontvangst

van de 49 m band op 27,500 MHz
(27,500 - 16,800 is óók 10,7 MHz!). Het ver-

schil tussen spiegel en ontvangstfrekwen-

tie is dus duidelijk veel groter dan bij een
"enkelsuper” met één middenfrekwentie

van 455 kHz mogelijk zou zijn. Daarom kan

de spiegel nu met een juiste afregeling

van de preselektor gemakkelijk worden
geëlimineerd.

Schakeling

Het beste is om het blokschema nog even

in het achterhoofd te houden bij het bekij-

ken van het schema van figuur 2. De opzet

is globaal als volgt: IC1 is de 1-ste mixer;

IC2 herbergt de 2-de mixer, de MF-ver-

84040-1

Figuur 1. De KG-
vakantieradio is uitge-

voerd als "dubbelsuper".

De eerste keer wordt er

gemengd met het signaal

van een kristaloscillator;

door de kristallen daarvan

om te schakelen kan er

gekozen worden tussen

verschillende kortegolf-

banden. Het 2-de MF-
signaal wordt verkregen

door het 1-ste te mengen
met het signaal van een
LC-oscillator. Die LC-

oscillator is afstembaar

en dient voor de zender-

instelling.
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Tabel 1.

kristal-

frekwentie
KG-band frekwentie "bandbreedte” (grondtoon)

M [kHz] [kHz] [kHz]

120 2300 2495 195 13150
90 3200-3400 200 14050
75 3950-4000 50 14650
60 4750-5060 310 15700

49 5950-6200 250 16800
41 7100 7300 200 17950
31 9500-9775 225 20350
25 11700-11975 275 22550
19 15100 15450 350 25950
16 17700-17900 200
13 21450 21750 yjo OZOUv

11 25600 26100 500 36750

sterker en de regelversterker; IC3 fun-

geert als luidsprekerversterker.

Na de hoofdbestanddelen nu de details.

Als antenne doet, zoals bij draagbare ont-
vangers gebruikelijk, een uitschuifbare

spriet dienst van rond 70 cm lengte. Deze
staafantenne is gekoppeld met de top van
de afstemkring Lla/Cl. Kondensator Cl
vormt de "preselektor”; daarmee kan de
kring grofweg op de gewenste kortegolf-
band worden afgestemd. Het aktieve deel
van de ingangstrap wordt gevormd door
source-volger Tl. Via deze FET wordt het
ingangssignaal nagenoeg zonder verliezen
doorgegeven naar de 1-ste mixer.
Als IC1 vinden we de "good old” S042P
terug — een IC dat nauwelijks enige intro-

duktie behoeft. Het bevat twee kruislings

gekoppelde verschilversterkers en kan als

mixer worden gebruikt voor signalen tot

200 MHz. Door de symmetrische opbouw
wordt een zeer goede onderdrukking van
de ingangssignalen verkregen. De goede
mixer-eigenschappen van het IC zijn voor
een groot deel te danken aan het feit dat

de geïntegreerde transistoren een grote
steilheid bezitten, welke ongeveer propor-
tioneel is met de emitterstroom. Die emit-
terstroom wordt voor elke verschilverster-

ker geleverd door een stroombron. Modu-
leert men deze stroombron, dan onstaat
een bijna ideale vermenigvuldiging (men-
ging) van het ingangssignaal met het

Tabel 2.

Overzicht van voor FL5 bruikbare 455 kHz keramische filters

type fabrikant bandbreedte

bij -6 dB
[kHz]

bandbreedte bij

-50/ -60/ -70 dB
[kHz]

1 demping bij

± 100 kHz
[dB]

behuizing

figuur 4

CFW455HT Murata 6 18 / - 60 a
CFW455IT Murata 4 15/-/- 60 a

LF-H6S NTKK 6 16/-/- 45 a

LF-H4S NTKK 4 14/-/- 45 a
LF-H6 NTKK 6 18/-/- 40 b
LF-H4 NTKK 4 15 / - / - 40 b
CLF-D6 NTKK 6 - / - / 15 70 c
CLF-D4 NTKK 4 - / - / 10 70 c

CFK455H Murata 6 - / - / 15 80 c

CFK455I Murata 4 - / - / 10 80 c

CFL455H Murata 6 - / - / 15 60 c

CFL455I Murata
1

.*
4 - / - / 10 60 c

SLF-D6 NTKK 6 - / - / 15 70 d

SLF D4 NTKK 4 - / - / 10 70 d

CFG455H Murata 6 - / 15 / - 50 d

CFG455I Murata 4 -MO/- 50 d

CFX455H Murata 6 - / - / 15 70 d

CFX455I Murata 4 - / - / 10 70 d

modulatiesignaal. In ons geval wordt het
modulatiesignaal verkregen door de bei-

de stroombronnen als kristaloscillator te

gebruiken. Het mengprodukt (het 1-ste

MF-signaal) dat de verschilversterkers le-

veren wordt met behulp van L2 en L3 in-

duktief van IC1 afgenomen.
De mixer/oscillator-kombinatie heeft een
paar opvallende eigenschappen. Aller-

eerst het feit dat het voor de bereikom-
schakeling van de oscillator volstaat om
een ander kristal te kiezen met SI; er hoe-
ven dus geen spoelen te worden omge-
schakeld. Een tweede bijzonderheid
vormt de mogelijkheid om via L4 een ex-

tern oscillatorsignaal aan te sluiten ("EXT.
VFO"). Het derde opvallende detail is de
dubbele uitkoppeling van het MF-signaal.
De ontvanger is uitgerust met 7 kristallen

(XI . .

.

X7). Met SI (BAND SELECTOR) kan
er dus tussen 7 kortegolfbanden worden
gekozen. In tabel 1 is te vinden welke
kristalfrekwentie bij welke band hoort. De
ontvanger is oorspronkelijk bedoeld voor
de 7 meest gebruikte omroepbanden, van
49 m tot 13 m; voor de andere in tabel 1

genoemde banden zal de schakeling
moeten worden gemodificeerd.

Eveneens aangegeven in de tabel is de
"breedte” van elke band. Zoals te zien
beslaat de smalste 50 kHz en de breedste
500 kHz. Een behoorlijk verschil. Wij heb-
ben alles afgezocht om een 500 kHz breed
10,7 MHz filter te vinden, maar zoiets

bestaat helaas niet — tenminste niet op de
"losse onderdelen markt”. De oplossing
voor dit bandbreedte-probleem vormt de
toepassing van een dubbel stel filters (FL1,

FL2 resp. FL3, FL4), waartussen met S2 een
keuze mogelijk is. (Nu is ook de tweevou-
dige signaaluitkoppeling bij de mixer ver-
klaard.) De in de onderdelenlijst opgege-
ven keramische filters hebben een band-
breedte van 280 en 330 kHz. Aangezien de
tolerantie ± 50 kHz bedraagt, is de band-
breedte in het ongunstigste geval slechts
230 kHz, waardoor niet de hele band kan
worden ontvangen. Door nu de frekwentie
van de filters zó te kiezen dat ze iets naast
de centrale frekwentie van 10,7 MHz lig-

gen, wordt een extra "speelruimte” van
120 kHz verkregen. Met S2 kan men dus
kiezen tussen het "bovenste” of onderste"
deel van de band.

Dan zijn we nu bij IC2 beland. Dat is een
tamelijk gekompliceerd IC. Het bevat on-
dermeer een komplete AM-ontvanger met
een in de AVR opgenomen HF-voortrap,

een mixer, een aparte oscillator, alsmede
een MF-versterker waarvan de versterking
ook weer door de AVR wordt geregeld.
Via de HF-voortrap belandt het 1-ste MF-
signaal van onze ontvanger bij de 2-de
mixer, om aldaar te worden gemengd met
het signaal van de in het IC aanwezige
oscillator. Spoel L5 vormt de externe af-

stemkring van deze oscillator. De frekwen-
tie is door middel van varicapdiode Dl en
een van PI afkomstige stuurspanning in-

stelbaar gemaakt. Met (multitum-)potmeter
PI is een zeer nauwkeurige zenderafstem-
ming mogelijk.

De uitgang van de 2-de mixer wordt via
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1,R3,R5 = 220 Q
R2 = 2k2

R4 = 3k3
R6 = 47 k

R7.R9 = 8k2
R8 = 1k8

R10 = 39 k

Ril = 100 k

PI = 10 k multiturn

potmeter

P2 = 47 k log., eventueel

met schakelaar (S3)

Kondensatoren:

Cl = 335 p variabel

I2A-25 MTI van TOKO)
C2.C4.C5, CIO . . . C13.C15
= 100 n

C3 = 1 n

C6.C8 = 33 p
C9 = 100 n (zie tekst)

Cl 4 = 20 p trimmer

C16 = 1 p/16 V
C17 = 47 p/3 V
C18 = 4M7/3 V
C19 = 47 p
C20 = 680 p
C21 = 10 p/6 V
C22 = 100 p/10 V (goede
kwaliteit s.v.p.)

C23 = 1 p/6 V tantaal

C24 = 220 p/10 V (goede

kwaliteit)

C25 = 220 n

C26 = 47 n

Halfgeleiders:

Dl - BB 105B, BB405B
D2 - AA 119

Tl = BF256C
IC1 = S0 42P
IC2 = TCA440
IC3 = LM 386

IC4 = 78L05

Spoelen en filters:

L1a/L1b =25+1 wdg.
0.3 mm CuL op T50/6
ringkern (Micrometal)

L2a / L2b , L3a / L3b, L4a / L4b
= 4 + 2 wdg.
0,2 . . . 0,25 mm CuL op
ferrietkraal van ca. 3,5 x

3,5 mm
L5 = KAC 1506A,
KALS 1506A (TOKO)

L6.L7 = LMC 4102A
(TOKO)

FL1.FL2 = SFE
10.7MA15SZ-E,
CFSH10.7M1E
FL3.FL4 = SFE
10.7MA15SZ-D,
CFSH10.7M1D
FL5 = bijv. CFW455HT,
CLF-D6, CLF-D4 (zie

tabel 2)

Figuur 3. Layout en kom-
ponentenopdruk van de
dubbelzijdige print voor
de ontvanger. Zoals ge-
bruikelijk bij HF-ontwer-
pen, dient het kopervlak
aan de komponentzijde
als "massa".
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bandfilter L6 naar het 455 kHz filter FL5

geleid. Weerstand R4 is toegevoegd voor

een juiste aanpassing van dit keramisch

filter, dat een bandbreedte bezit van
slechts 6 kHz en daardoor de selektiviteit

van de ontvanger aanmerkelijk verhoogt.

Daarna verdwijnt het 2-de MF-signaal weer
het IC in om daar verder te worden ”op-

gekrikt” door een 4-traps MF-versterker.

Via opnieuw een bandfilter (L7), wordt het

versterkte signaal tenslotte naar de uit D2
en C20 bestaande, simpele AM-detektor

geleid.

IC2 is van huis uit voorzien van een zeer

effektief AVR-systeem. Daartoe wordt van

achter de detektiediode een deel van het

gedemoduleerde signaal afgenomen en
via het netwerk R10/C18 naar de in het IC

aanwezige regelversterker (pen 9) geleid.

Met de uitgangen daarvan wordt de ver-

sterking geregeld van drie van de vier

trappen van de MF-versterker, alsmede de
versterking van de HF-voortrap; dat laatste

gebeurt via het netwerk R8/C17.

Op een paar details na hebben we nu het

hele schema gehad. Alleen de LF-verster-

ker en de voeding wachten nog op hun
beurt. Voor beide zijn de meest simpele

oplossingen gekozen. Voor de LF-verster-

ker is een goedkoop IC’tje (LM 386) toe-

gepast. De voeding wordt verzorgd door

een 9 V batterij. IC3 wordt rechtstreeks uit

de batterij gevoed, terwijl de rest van de
ontvanger een door IC4 gestabiliseerde

5 V spanning toegevoerd krijgt. De
stroomopname bedraagt in rust ongeveer

25 mA, zodat de ontvanger op een alkali-

mangaan-batterijtje in principe 24 uur lang

ononderbroken kan draaien, mits het volu-

me een beetje bescheiden wordt

gehouden.
Nog even iets over de "extra's” waar de
ontvanger mee is uitgerust. Voor mobiel

gebruik hebben die betrekkelijk weinig

waarde, maar bij stationair gebruik wordt

het toepassingsgebied van de ontvanger

er aardig door verruimd. Door een extra

winding te leggen op ringkemspoel LI

(Llb) wordt een aansluitmogelijkheid ge-

schapen voor een externe langdraad-

antenne — prettig bij minder gunstige ont-

vangstkondities. Over de aansluitmogelijk-

heid voor een VFO (Variable Frequency
Oscillator) hebben we het daarstraks al

gehad. Verder is er ook nog de mogelijk-

heid om het 2-de MF-signaal via C19 naar

buiten te voeren. Wanneer dat signaal ge-

mengd wordt met dat van een BFO, kun-

nen ook SSB-signalen worden ontvangen;

sluit men er een fasedemodulator op aan,

dan is ontvangst van morse- en telegrafie-

signalen mogelijk.

Bouw
Voordat u met het praktisch gedeelte be-

gint, dient u zich eerst af te vragen met
hoeveel banden u de ontvanger wil uit-

rusten. De print biedt ruimte voor 7 kristal-

len, maar misschien hebt u er aan één of

twee genoeg. Is het u alleen begonnen
om de Wereldomroep en gaat u op vakan-

tie niet zo verschrikkelijk ver van huis,

dan komt u met de 49 m band een heel

«II* iak«nin9«n
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eind. Zij die regelmatig in Scandinavië

vertoeven, kunnen daar beter ook de 31 m
band aan toevoegen. De uitzendingen van

de Wereldomroep naar Zuid-Europa en
Noord-Afrika geschieden op de 25, 19 en

16 m band. In de zomermaanden publice-

ren de meeste kranten en omroepbladen
een aktueel overzicht van de frekwenties.

Hebt u eenmaal uw keuze bepaald, dan

kunnen aan de hand van tabel 1 de beno-
digde kristallen vast worden besteld.

Ook filter FL5 vormt een punt van overwe-

ging. Voor uitsluitend vakantiedoeleinden

kan men in principe volstaan met een
goedkoop filter uit de CFW- of LF-H-serie.

Stelt men hogere eisen, dan valt de aan-

schaf te overwegen van een steiler, maar
ook veel duurder filtertype zoals bijvoor-

beeld de CLF-D6 of CLF-D4. Laatstge-

noemd type bezit een breedte van slechts

4 kHz, hetgeen een buitengewoon goede
selektiviteit oplevert, maar enigszins ten

koste gaat van de geluidskwaliteit. Tabel 2

geeft een overzicht van alle voor FL5
bruikbare keramische filters.

Dan de behuizing. In de onderdelenlijst is

een kastje genoemd, waarin de print in

elk geval goed past. Hoe de diverse be-

dieningsorganen, luidspreker, antenne en
batterij worden gemonteerd, is een zaak

van persoonlijke smaak. In ons proefmo-
del (zie foto’s) hebben we Cl en PI aan de
linker zijkant bevestigd en de rest van de
bedieningsorganen in het deksel van de
kast gemonteerd. Eventueel moeten ook

Figuur 4. Behuizing en
aansluitingen van de in

de onderdelenlijst en in

tabel 2 genoemde 455 kHz
filters. Alle vier varianten

passen op de print; men
dient er alleen op te let-

ten dat de pootjes niet in

de verkeerde gaatjes

terechtkomen.

Vervolg onderdelenlijst

Kristallen

(grondtoonfrekwenties):

XI = 16.800 kHz
(49 m band)

X2 = 17.950 kHz
(41 m band)

X3 = 20.350 kHz

(31 m band)

X4 = 22.550 kHz
(25 m band)

X5 = 25.950 kHz
(19 m band)

X6 = 28.550 kHz
(16 m band)

X7 = 32.300 kHz
(13 m band)

Diversen:

51 = enkelpolige

standenschakelaar met
minstens acht standen

52 = enkelpolige

wisselschakelaar

53 = enkelpolige

wisselschakelaar (kan

eventueel met P2

gekombineerd worden!)

LSI = luidsprekertje

8Q/500 mW
9 V batterijtje

behuizing, afmetingen:

150 x 80 x 50 mm (bijv.

OKW 9030087)

staafantenne

Geschatte bouwkosten:

f 140,— inkl. print
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Foto. Een "vakantieradio”

dient op de eerste plaats

klein te zijn. Vandaar dat

we dit proefmodel zo
kompakt mogelijk hebben
gebouwd. Zoals te zien

zijn antenne, batterij,

luidspreker en de meeste
bedieningsorganen in het

deksel gemonteerd. Voor
de rest is een plaatsje ge-
vonden in de bodem van
de kast.

nog bussen worden aangebracht voor aan-
sluiting van de externe antenne, externe
VFO en het naar buiten gevoerde 2-de
MF-signaal. Hou bij het "inkasten" van de
schakeling de bedrading zo kort als

enigszins mogelijk!

Als men de print gaat "invullen” met kom-
ponenten, kan men het beste beginnen
met de spoelen. Ofschoon Llb en L4 niet

per se nodig zijn, is het aan te raden om
die toch maar te monteren; bij een eventu-
ele latere uitbreiding hoeft de print dan in

elk geval niet uit de kast te worden
gesloopt, met alle ellende vandien! Om
dezelfde reden is het verstandig om in de
gaatjes voor de niet-gebruikte kristallen

een paar soldeerpennen te bevestigen.
Nog twee belangrijke opmerkingen tot

slot: Vergeet niet om de massa-aanslui-

tingen van de diverse komponenten en de
metalen huisjes van L5, L6 en L7 met het
kopervlak aan de komponentenzijde van
de print te verbinden! Indien voor FL5
een keramisch filter in een metalen behui-
zing wordt gebruikt, dan dient het pootje
dat met de behuizing is verbonden te

worden verwijderd of opzij te worden ge-
bogen. Die massa-pen is doorgaans heel
gemakkelijk te vinden.

Afregeling

Altijd weer een wat netelig onderwerp,
die afregeling. Maar bij deze ontvanger
valt het allemaal hard mee. Men trekt de
teleskoop-antenne uit tot zijn volle lengte,

stelt trimmer C 14 in op minimum kapaci-
teit en stemt met PI en Cl op een beken-
de zender af. Liefst een zender die zich

zo dicht mogelijk bij het exakte midden
van de band bevindt, dus bijvoorbeeld de
"Deutsche Welle” op 6075 kHz of Radio
Luxemburg op 6090 kHz (49 meter band).
Volume-regelaar P2 wordt op een gemid-

delde geluidssterkte ingesteld. Heeft men
de zender in kwestie eenmaal te pakken,
dan zet man PI in het midden van zijn be-
reik en draait vervolgens net zolang aan
de kern van L5 totdat de zender weer
hoorbaar wordt. Daarna zoekt men met PI

een bekende zender aan het begin van
de band (bijv. Radio Moskou op 5950 kHz)
en eentje aan het einde van de band (bijv.

de BBC op 6180 kHz). Trimmer C14 wordt
nu zodanig afgesteld dat beide zenders zo
goed mogelijk doorkomen. Krijgt men
nauwelijks of geen ontvangst aan de uit-

einden van de band, dan zijn de gebruik-
te 10,7 MHz filters (FL1 . . . FL4) te smal, of

heeft men vergeten om S2 om te schake-
len.

Het afregelen van L6 is niet bepaald ge-
makkelijk, tenminste als men de zaak echt
optimaal wil hebben. Wanneer het MF-
signaal met een spektrum-analyzer wordt
bekeken (maar wie heeft zo'n ding?) dan
ziet het frekwentieverloop daarvan er nog-
al "hobbelig” uit als L6 niet goed is afge-

regeld. Met L6 kunnen die hobbels dus
worden afgevlakt. Ervaren kortegolf-

luisteraars vinden de juiste instelling

meestal vrij snel. Aangezien bij mis-

instelling van L6 de audio-kwaliteit niet

optimaal is, raden we minder ervaren
luisteraars aan om L6 zodanig af te rege-
len dat het geluid het "beste klinkt". Dan
zit men in ieder geval dicht in de buurt.

Nog een tip: Als afstemindikator kan op
pen 10 eventueel een draaispoelinstru-

mentje worden aangesloten met een ge-
voeligheid van 300 A en een inwendige
weerstand van 1500 ohm.
Rest nog de afregeling van L7. Dat is een
simpele zaak, want met de ontvanger af-

gestemd op een willekeurige zender
wordt de kern van deze spoel net zo lang
verdraaid totdat de ontvangst optimaal is. ^

5-48



elektuur mei 1984



multimeet

elektuur mei 1984

printen zelf maken
U hebt hiervoor nodig: een spuit-

bus transparant-spray, een layout-

pagina, een UV-lamp, natronloog en

positief fotogevoelig printmateriaal

(evt. zelf maken met positieve foto-

kopieerlak en printmateriaal).

De fotogevoelige koperzijde van

het printmateriaal wordt met de

transparant-spray goed nat gespoten.

De uit de layout-pagina geknipte

koper-layout (in spiegelbeeld) legt

u met de gedrukte zijde op het natte

printmateriaal. Druk het papier licht

aan en verwijder eventuele opgeslo-

ten luchtbelletjes door voorzichtig

met een prop papier over de layout

te strijken.

Het geheel kan nu met een UV-
lamp belicht worden. De be-

lichtingstijd is afhankelijk van de
gebruikte UV-lamp, de afstand hier-

van tot het printmateriaal en het
fotogevoelige materiaal.

Na het belichten verwijdert u het
layoutvel (nog meerdere malen

bruikbaar) en spoelt u het printmate-

riaal onder stromend water schoon.

Na het ontwikkelen van de foto-

gevoelige laag in natronlaag (on-

geveer 9 gram in 1 liter water op-

lossen) kan de print in ijzer-3-chloride

(500 gram FeCh in 1 liter water)

geëtst worden. Spoel daarna de print

grondig schoon (en ook uw handen! ),

verwijder met wat staalwol het foto-

gevoelige laagje van de kopersporen
en boor de gaatjes.
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multimeetmonitor
Met deze schakeling kan men maximaal dertig gelijkspanningen

tegelijkertijd zichtbaar maken op een TV of monitor, en dat ook nog

in kleur. De multimeetmonitor is onder andere uitstekend geschikt

voor het "levensgroot" tonen van de uitgangssignalen van de real

time terts-analyzer. Elk analoog ingangssignaal wordt op het scherm
afgebeeld als een kleurrijke balk die is onderverdeeld in 32 stapjes. In

kombinatie met de terts-analyzer vertegenwoordigt ieder stapje 1 dB.

Per dB verandert ook nog de kleur van de balk, zodat de waarde van

elke balk op het scherm gemakkelijk kan worden afgelezen.

De komplete terts-analyzer, zoals deze nu

in drie delen is beschreven (het slot kunt

u vinden in deze Elektuur), maakt in zijn

oorspronkelijke uitvoering gebruik van

een LED-display dat is opgebouwd met
330 losse LED’s. Dit display is voor "per-

soonlijke” toepassingen meer dan toerei-

kend. Voor sommige toepassingen kan het

handig zijn om een groter "display” ter

beschikking te hebben, bijvoorbeeld voor

demonstratiedoeleinden of omdat men het

resultaat op een wat grotere afstand van
de analyzer wil bekijken. Deze schakeling

zet de uitgangssignalen van de dertig ge-

lijkrichters om in een videosignaal, zodat

het display op elke monitor of TV (via een
modulator) zichtbaar kan worden gemaakt.

Het LED-display van de analyzer kan ge-

woon aangesloten blijven, maar het is ook
mogelijk om het hele LED-display weg te

laten en een terts-analyzer te bouwen die

alleen een video-display heeft. In dat

laatste geval vervallen de komplete
display-print van de analyzer en de sym-
metrische 8 V-voeding op de basisprint.

De multimeetmonitor-schakeling kan na-

tuurlijk ook voor andere doeleinden wor-

den gebruikt, namelijk overal waar ge-

lijkspanningen op het scherm zichtbaar

moeten worden gemaakt. In de basis-

uitvoering werkt de schakeling met 30

(eventueel 31) ingangskanalen, maar dit

aantal kan worden verlaagd tot zelfs één.

Het blokschema
In figuur 1 is een blokschema van het

video-display getekend. Alle ingangssig-

nalen (maximaal 31) worden via een
32-kanaals analoge multiplexer gekombi-

neerd tot één komplex signaal dat door

de navolgende schakeling synchroon met

de videosignalen moet worden verwerkt.

De voor de synchronisatie noodzakelijke

signalen worden geleverd door de video-

syncbox (zie Elektuur februari 1984).

Het uitgangssignaal van de multiplexer

wordt toegevoerd aan een snelle kompa-
rator (IC3), waarbij het omschakelpunt van
de komparator wordt bepaald door de aan
de—ingang toegevoerde referentiespan-

ning. Deze spanning verloopt volgens een
exponentiële zaagtandkarakteristiek, waar-

door op eenvoudige wijze een vrij nauw-

30 analoge

meetwaarden in

kleur op het

beeldscherm
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Figuur 1. Het blokschema
laat zien wat er allemaal

komt kijken om de dertig

kanalen van de terts-

analyzer zichtbaar te ma-
ken op een TV.

keurige ( ± 1%) logaritmische verdeling

wordt verkregen.

Via het uit het synchronisatiesignaal (ÜS)

en blankingsignaal (CBLK) afgeleide verti-

kale display-venster (field display gate, FG)
wordt de zaagtand (ramp) gesynchroni-
seerd met de rasterfrekwentie van het vi-

deosignaal (50 Hz). De totale looptijd van

de zaagtand bedraagt ongeveer 256 lijnen.

Dit aantal lijnen is beschikbaar voor de
(vertikale) weergave van de signaalnivo’s.

Met behulp van een teller (display field

counter, DFC) wordt er voor gezorgd dat

alleen gedurende deze 256 lijnen informa-

tie op het scherm zichtbaar wordt ge-
maakt. Zodra dit aantal is bereikt blok-

keert het EODF-signaal (end of display

field) de analoge multiplexer met de om-
ringende delen. De display field counter
levert ook nog de basissignalen voor de
vertikale schaalverdeling (scale logic) en
de color-encoder. Doordat de DFC ge-
klokt wordt door het ÜS-signaal Qijnfre-

kwentie) is het mogelijk iedere lijn van
kleuren-informatie te voorzien. Door een
gericht kleurgebruik wordt het display

veel overzichtelijker en kan men de stap-

pen ook beter aflezen.

Het multiplexen van de ingangskanalen
gebeurt op dezelfde wijze als bij het LED-
display voor de terts-analyzer (door mid-
del van twee ”in serie” geschakelde
16-kanaals multiplexers). Alleen is hier de
schakelfrekwentie veel hoger (ongeveer
666 kHz). Het omschakelen geschiedt ver-

der synchroon met de lijnfrekwentie. In

één lijntijd worden dus alle 30 kanalen
doorlopen. Voor één volledig raster moe-
ten alle 30 signaal-ingangen 256 keer (256

lijnen) worden afgevraagd. Om dat alles

goed te laten verlopen moet het startmo-

ment van de counter en de ”gated” oscil-

lator worden bepaald door het CS-signaal.

Uit het CS-signaal worden daartoe het LG-
(line gate) en het FG-signaal afgeleid. Voor

het stoppen van de oscillator zijn het

EODF- en EODL (end of display line) sig-

naal verantwoordelijk. Tbt zo ver het korte

overzicht middels het blokschema uit fi-

guur 1.

De schakeling

Het schema van de hele multimeetmoni-

tor-schakeling zien we in figuur 2. De op-

zet van het multiplexergedeelte is al be-

schreven bij het LED-display, zodat we IC1

en IC2 verder niet hoeven te bekijken.

Het navolgende gedeelte toont een opval-

lend verschil met het genoemde LED-
display: hier doet één enkele komparator
(IC3) alle werk. Dit is mogelijk omdat hier

een variërende referentiespanning wordt

toegepast en een ander soort display (een
beeldscherm) wordt gebruikt.

De variërende referentiespanning wordt
geleverd door de extern gesynchroniseer-

de exponentiële zaagtandgenerator. In fei-

te is de generator niet veel meer dan een
RC-kombinatie, bestaande uit CIO en R7,

R8, P2 en P3. De ontlaadpuls voor de
zaagtand verzorgt tevens de synchronisatie

van de zaagtand met het beschikbare
beeldvenster. Deze puls wordt afgeleid

van de composite sync en blanking.

Met behulp van MMV1 wordt vastgesteld

of een raster-blanking aanwezig is (er

komt dan geen triggerpuls binnen 80/iS).

Is dat het geval, dan wordt MMV2 door
het CS-signaal getriggerd. MMV2 levert

dus één puls per raster. Deze puls ver-

zorgt niet alleen de synchronisatie van de
zaagtandgenerator FG, maar hij bepaalt
ook de start van het vertikale display-

venster (FG) doordat IC 11 (display field

counter) pas aan het einde van deze puls
kan beginnen met tellen. Door het veran-

deren van de breedte van de FG-puls
(met P8) kunnen we de vertikale beeldpo-
sitie instellen. De beeldhoogte ligt vast op
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CS CBLK
FF1, FF2 - IC5 =4013
MMV1.MMV2- IC6 - 4098
MMV3. MMV4 - IC7 = 4098
NI . . . N3 - IC8 - 4025
N4 . . . N9 - IC9 - 4049
N10...N13 = IC10 = 4093

84024 -4-2

256 lijnen, omdat via uitgang 08 van IC 11

(EODF) en NI na 256 ÜS-pulsen een blok-

keersignaal wordt toegevoerd aan de ga-

ted oscillator (N13). NI krijgt tevens het

FG-signaal toegevoerd, zodat de gated
oscillator alleen tijdens het (vertikaal)

zichtbare (dus niet-zwarte) gedeelte van

het beeld kan oscilleren. IC 11 vervult ver-

der nog een rol in de opbouw en (eventu-

ele) kleur van de schaalverdeling. Hier-

over meer bij de beschrijving van de
display-opbouw.

De horizontale beeldverdeling wordt op
een soortgelijke wijze gerealiseerd als die

van de vertikale beeldverdeling. Dit ge-

beurt met behulp van het CS-signaal,

Figuur 2. Het schema van
de multimeetmonitor. Als

we dat vergelijken met
het aantal blokken in fi-

guur 1 valt het aantal

komponenten nog reuze

mee.
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Tabel 1

Kleurenkombinaties

kleur RGB
zwart

blauw
groen

cyaan

rood

magenta
geel

wit

000
00 1

0 1 0
0 1 1

1 00
1 0 1

1 1 0

1 1 1

Figuur 3. Tijdvolgordedia-

gram voor het verduidelij-

ken van de werking van

de schakeling die zorgt

voor de horizontale

beeldverdeling.

MMV3, MMV4, de gated oscillator (N13)

en de adresteller van de multiplexer (IC4).

De werking van dit deel van de schake-

ling wordt verduidelijkt door het tijdvolg-

ordediagram van figuur 3. De getekende
pulsvormen gelden alleen als het FG- en
EODF-signaal beide ”0” zijn, dat wil zeg-

gen tijdens het vertikale beeldvenster. Het

CS-signaal gaat na invertering naar de

reset-ingang van IC4. Na een reset wordt

05 (EODL) ”0”. Tegelijkertijd wordt MMV3
getriggerd, zodat N13 nog steeds via N2
wordt geblokkeerd, ondanks dat EODL,
EODF en FG allemaal nul zijn. MMV4
wordt getriggerd door de neergaande
flank van MMV3. De puls (LG) die MMV4
geeft bepaalt de maximale breedte van

het beeldvenster. De horizontale positie

kan nu worden ingesteld met P5 (linkerzij-

de), waarna afhankelijk van de instelling

van P7 de rechterzijde met P6 kan worden
vastgelegd. De kombinatie P5/P6 maakt
dus een centrering van het beeld moge-
lijk. Als de met P7 ingestelde frekwentie

van N13 zo hoog is dat binnen de LG-puls

meer dan 32 perioden afgegeven worden,
dan zal 05 (EODL) de rechterzijde van het

beeld bepalen (zie ook het gedeelte over

de afregeling).

IC4 wordt geklokt door het oscillatorsig-

naal van N13. De in figuur 3 getoonde
kombinatie van signalen zorgt er voor dat

de oscillator tijdens elk van de 256 lijnen

op hetzelfde moment wordt gestart. Tij-

dens iedere lijn selekteren de uitgangen

CBLK
l

Q5

Q
MMV3

ö
MMV4

Ö« N2

Ou N13

P7

I

UUUUMUIM^
•4024-4 3

Figuur 4. Zo wordt de
schakeling verbonden
met de video-syncbox en
de video-combiner uit het

februarinummer.

4

84024-4-4

QO . .
. 04 van de teller in chronologische

volgorde alle (maximaal 32) multiplex-

ingangen. IC4 wordt geklokt door de
neergaande flank van het oscillatorsignaal.

De eerstvolgende opgaande flank wordt
gebruikt om FF1 te laden met de door IC3
geleverde "data”. Dit is gedaan om de
komparator voldoende tijd te geven om te

reageren op het ingangssignaal. Boven-

dien bedraagt de displaybreedte van elk

kanaal dan precies één klokperiode, met
uitzondering van kanaal 0 en 31 (die zijn

ten gevolge van het starten en stoppen
van de oscillator nooit helemaal zichtbaar.

Dat is ook de reden waarom kanaal 0 aan
massa is gelegd. Eventueel kan kanaal 31

nog worden gebruikt, bijvoorbeeld voor
het aangeven van een bepaald referentie-

nivo.

Display-opbouw

Verschillende IC’s (die tot nog toe niet zijn

besproken) verzorgen de schaalverdeling

van het display. Omdat het niet mogelijk is

om de nivo’s op het scherm met cijfers en
letters aan te geven, is hier gezocht naar

een alternatief in de vorm van een aantal

"velden” met verschillende kleuren. Ver-

der is elk kanaal door middel van een
dunne zwarte balk gescheiden van zijn

"buren”. Ook een horizontale schaalverde-

ling is aanwezig in de vorm van zwarte lij-

nen. De schaalverdeling is bij elk kanaal

alleen zichtbaar tot het aanwezige signaal-

nivo, daarboven is het beeld zwart (Q van
FF1 is dan ”1”).

Het verzamelpunt voor meet-informatie en
schaalverdeling vormt de NOR-poort N3.
Voor de kleurweergave (hierover straks

meer) is achter N3 nog een inverter opge-
nomen. Voor beide uitgangen geldt ech-
ter dat ze aktief hoog zijn! Het verschil zit

'm in de funktie van de signalen. N3 levert

het videosignaal voor zwartwit-kijkers, ter-

wijl de uitgang van N8 het blanking-
signaal voor het kleurenbeeld geeft.

We beperken ons even tot het blanking-

signaal, omdat dit voor het volgende deel
van de beschrijving van belang is. Zoals al

beschreven geeft een ”1” aan de
0 -uitgang van FF1 een zwart beeld. Dit

kan men ook zien als blanking. FF2 ver-

zorgt de scheidingslijnen tussen de kana-

len. Deze flipflop is als MMV geschakeld
en hij levert bij elke opgaande flank van
de gated oscillator een puisje van
200 . . . 300 ns. Ieder puisje heeft een
kortstondige blanking tot gevolg.

De horizontale lijnen van de schaalverde-

ling worden met behulp van enkele
NAND’s afgeleid van de tellerstand van de
display field counter IC 11. Gerekend vanaf

de bovenzijde van het beeld (d.w.z. het

meetveld) wordt iedere achtste lijn onder-
drukt. In totaal zijn er 32 zwarte lijnen, ten
gevolge van de met N9 . . . N12 gereali-

seerde funktie QO + 01 + 02. De 32e lijn

is niet zichtbaar omdat deze direkt tegen
de onderste beeldgrens ligt.

Het display heeft nu wel een schaalverde-

ling, maar daarmee is de afleesbaarheid

nog niet zo goed. Een verbetering wordt
bereikt door het toevoegen van kleuren.
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Voor iedere basiskleur is één bit geno-
men, zodat we met drie bits (voor rood,

groen en blauw) maximaal 7 kleuren kun-

nen maken (zwart is niet bruikbaar, van-

daar 2M. Zie tabel 1). De uit 8 lijnen

bestaande stappen van de schaalverdeling

kunnen we ook voor de kleur-informatie

aanhouden. Gekozen werd voor de in ta-

bel 2 gegeven kleurverdeling. Bij de kom-
binatie video-display/terts-analyzer wordt
een dB-schaal toegepast met stappen van
1 dB. Het kleurgebruik is als volgt: Tussen
-1 en 0 dB is het display wit, daar boven
zijn de stappen tot + 6 dB afwisselend ma-
genta en rood en daar onder afwisselend
groen en geel tot -6 dB. Het bereik van
-6 dB tot -26 dB (de onderste beeldrand) is

afwisselend cyaan en blauw.

Het koderen van de kleur-informatie ge-

schiedt met een PROM (IC13) die geadres-
seerd wordt door de display field counter

1011. Daar de PROM werkt op +5 V (TTL-

nivo) is IC 12 toegevoegd als nivo-aanpas-

ser tussen IC11 (12 V) en IC13 (5 V). De
weerstanden R13 . . . R16 en R18 . . . R20 zijn

toegevoegd omdat IC 13 open-kollektor-

uitgangen bezit. De uitgangssignalen zijn

geschikt voor aansluiting op de in

Elektuur februari 1984 gepubliceerde
video-combiner.

Vier van de acht PROM-uitgangen worden
niet gebruikt. Deze kan men eventueel ge-

bruiken voor het maken van andere kleur-

patronen. Uitgang D7 maakt (ten koste van
2 dB meetgebied) een basis op het sche-

ma zichtbaar. Via de set-ingang van FF1

forceert deze uitgang een twee schaalde-

len hoge balk aan de onderzijde van het

display. Op deze wijze kan men ook zon-

der ingangssignaal zien dat het display is

ingeschakeld.

Zoals uit tabel 2 blijkt, zijn de databits

D3 . . . D6 in de PROM wel geprogram-
meerd. Naar keuze kunnen één of meer-
dere RGB-bits worden verwisseld met de
andere data-bits. Aangezien we hier te ma-
ken hebben met open-kollektor-uitgangen,

is parallelschakeling van meerdere uitgan-

gen ook mogelijk. Vervanging van één
van de kleurenbits door D6 levert bijvoor-

beeld een schaal met een verdeling van 6
dB-stappen.

Kleur of zwartwit?

Voor kleurweergave is een kleurenmonitor
met TTL-RGB-ingangen nodig of een TV
of monitor met PAL-ingang, dit laatste

eventueel via een modulator (zie Elektuur

maart 1984: kwartsmodulator). We beper-
ken ons verder tot PAL-video, daar deze
het meeste voorkomt.

Naast de al genoemde video-syncbox is

ook nog de video-combiner nodig voor
het maken van een dergelijk signaal. Fi-

guur 4 geeft aan welke verbindingen tus-

sen de drie printen moeten worden ge-
legd om een PAL-videosignaal op te

wekken.
Bij zwartwit-TV’s moet er nog een hulp-

schakeling aan te pas komen (zie figuur

5). Een nadeel is, dat de afleesbaarheid

van de uitlezing terugloopt. Men zal de
schaaldelen moeten tellen of eenvoudig

Tabel 2

Kleureninhoud van PROM IC13

multimeetmonitor
elektuur mei 1984

nivo

PROM 82S23
adres hex D7 06 D5

R G
D4 D3 D2 Dl

B
DO D hex

kleur

+ 6 00 000 00 0 0 1 1 1 1 0 0 3 C rood

+ 5 0000 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 5 magenta
+ 4 000 1 0 02 0 1 1 0 1 1 0 0 6 C magneta

+3 000 1 1 03 0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 magenta
+2 00100 04 0 1 0 1 1 1 0 0 5 C rood

+1 00101 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 magenta
0 00110 06 0 0 0 0 1 1 1 1 0 F wit

-1 00111 07 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 groen
-2 0 1000 08 0 1 1 1 1 1 1 0 7 E groen

-3 0 10 0 1 0 9 0 1 1 1 0 0 1 0 7 2 groen
-4 0 10 10 0 A 0 1 1 0 1 1 1 0 6 E geel

-5 0 10 11 0 B 0 1 1 0 0 0 1 0 62 groen
-6 0 1100 0 C 0 0 0 1 1 0 1 1 1 B cyaan
-7 0 110 1 0 D 0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 blauw

8 0 1110 0 E 0 1 0 0 1 0 1 1 4 B blauw
-9 0 1111 0 F 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 blauw
-10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 B blauw
-11 1 000 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 blauw
-12 10010 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 B blauw
-13 10011 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 blauw
-14 10 100 1 4 0 1 0 1 1 0 1 1 5 B blauw
•15 10 10 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 blauw
-16 10 110 1 6 0 1 0 0 1 0 1 1 4 B blauw
-17 10 111 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 blauw
-18 11000 1 8 0 0 1 1 1 0 1 1 3 B blauw
-19 11001 1 9 0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 blauw
-20 110 10 1 A 0 1 1 0 1 0 1 1 6 B blauw
-21 110 11 1 B 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 blauw
-22 11100 1 C 0 1 0 1 1 0 1 1 5 B cyaan

23 1110 1 1 D 0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 blauw
-24 11110 1 E 1 0 0 0 1 0 1 1 8 B cyaan

25 11111 1 F 1 1 0 0 0 0 1 1 C 3 cyaan

het kleursignaal in zwartwit weergeven,
zodat tenminste nog enige grijsgradaties

zichtbaar zijn. Er is echter ook nog een
klein voordeel. Als men bij zwartwit de
basisbalk niet belangrijk vindt, dan kun-
nen IC12 en IC13, R13 . . . R20, R26 en D4
vervallen. De video-combiner is in dit ge-
val ook niet nodig. In plaats van doorver-

binding X-Y moet dan doorverbinding X-Z

worden gelegd. De uitgang van N3 (video)

wordt verbonden met de gelijknamige in-

gang van de schakeling van figuur 5. Het-

zelfde geldt voor het CS-signaal. Aan de
uitgang van het eenvoudige schakelin-

getje staat een keurig zwartwit-signaal dat

Figuur 5. Deze schakeling

is nodig om het videosig-

naal aan te passen aan
een zwartwit-monitor of

-TV.
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Figuur 6. PrinMayout en
komponentenopstelling
voor de schakeling van fi-

guur 2.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 470 k

R2, R3, R4, R10, Ril, R12,

R26 = 1 k

R5, R13 . . . R16, R18, R19,

R20, R25 = 4k7

R6 = 47 k

R7 = 39 k

R8 = 27 k

R9, R21
,
R22 = 10 k

R17 = 1k8

R23 = 3k3

R24 = 8k2

PI = 5 k instelpotmeter

P2 = 25 k meerslagen-

instelpotmeter

P3 = 100 k meerslagen-

instelpotmeter

P4 = 1 k meerslagen-instel-

potmeter

P5, P7. P8 = 10 k

instelpotmeter

P6 = 50 k instelpotmeter

direkt naar een monitor- of soortgelijke in-

gang met een gevoeligheid van 1 Vtt over

75 Q kan worden gevoerd.

De opbouw
De hele schakeling uit figuur 2 kan wor-

den ondergebracht op de in figuur 6 afge-

beelde print. De montage van de onder-

delen op de print zal met de gegeven on-

derdelenlijst en komponentenopdruk wel

geen problemen geven. Let wel op dat de
PROM met de juiste data is geprogram-

meerd (zie ESS) en dat er geen draad-

bruggen vergeten worden. De verbinding

T-U wordt aangebracht als ingang 31 niet

wordt gebruikt. Verder wordt, afhankelijk

van zwartwit- of kleurgebruik, draadbrug

X-Z (zwartwit) of X-Y (kleur) gelegd. De
punten P-Q-R-S blijven nog even open tot

bij de afregeling.

Aan één lange zijde van de print zitten de
aansluitingen voor de video-syncbox en
de video-combiner, aan de andere lange

zijde bevinden zich de ingangen. De in-

gangen 1 ... 30 worden met bijvoorbeeld

een stuk flat cable verbonden met de

filter-uitgangen van de terts-analyzer. Aan
één korte printzijde bevinden zich de

PROM-uitgangen. Gewoonlijk gaan hiervan

alleen de aansluitingen B-G-R naar de
video-combiner. In figuur 4 is duidelijk

aangegeven hoe een en ander moet wor-

den verbonden. Zwartwit-kijkers dienen

verder nog de schakeling van figuur 5 toe

te voegen.

Voor de voedingsspanning is een symme-
trische spanning van + en —12 V nodig.

Als de schakeling alleen met de terts-

analyzer wordt gebruikt kan men deze

spanningen van de ingangs- of de ba-

sisprint betrekken. In andere gevallen zal

een aparte voeding met twee span-

ningsstabilisators (7812 en 7912) moeten

worden gebouwd. Een stroomkapaciteit

van 300 mA is ruim voldoende.

Afregeling

Eerst worden alle instelpotmeters in de
middenstand gezet. Op het scherm moe-
ten nu minstens een gedeelte van de ba-

sisbalk (twee schaaldelen die gewoonlijk

over de hele breedte van het scherm
zichtbaar zijn) en waarschijnlijk ook enke-
le ongedefinieerde paaltjes (van de kana-

len) zichtbaar zijn.

Beeldformaat

Draai P2 helemaal linksom en verdraai P4

vervolgens zo ver naar links dat de "paal-

tjes" uitgroeien tot een rechthoekig blok

dat de gehele hoogte van het beeld vult.

Het beeld kan nu in vertikale richting wor-

den verschoven met P8. De instelling

moet zodanig worden gekozen met P8 dat

boven aan het display een gehele lijn

zichtbaar is. De mono-tijd van MMV2 is

dan zodanig dat het einde van de bo-

venste lijn in het zwarte gedeelte van het

beeld valt. De beeldbreedte (van het dis-

play) wordt daarna ingesteld met P6. Door
deze potmeter linksom te draaien kunnen
we het display zo breed maken dat dit het

gehele beeld vult. Lukt dat niet, dan moet
de frekwentie van de rond N13 opge-
bouwde oscillator worden verlaagd door
P7 rechtsom te draaien. Daarna wordt de
afregeling van het beeldformaat afgesloten

door met P5 de horizontale centrering in

te stellen.

We hebben nu een beeldformaat voor de
weergave van 30 (eventueel 31) kanalen.

Het is ook mogelijk minder kanalen weer
te geven door de frekwentie van N13 te

verlagen met P7. Het aantal kanalen kan
zo worden verlaagd tot 25. Eventueel kan
dit aantal nog verder worden verlaagd, bij-
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voorbeeld tot 15, als de waarde van C16
wordt vergroot tot 180 p (bij 15 kanalen

kan IC2 vervallen).

De referentiezaagtand

Voor de afregeling van deze zaagtand zijn

op de print enkele "extra" doorverbindin-

gen aanwezig in de vorm van de punten P,

O, R en S. Hierbij is O het centrale punt.

Verbind Q met R (+5 V) en leg alle ingan-

gen van IC1 en IC2 aan massa. CIO wordt

nu volledig opgeladen, waarna we het

nulnivo van de zaagtand kunnen instellen

met P4. Sluit daartoe een mV-meter aan
tussen de emitter van Tl en de emitter

van T3. Verdraai P4 nu zo dat de meter
geen spanningsverschil meer aangeeft.

Op het beeldscherm is dit duidelijk te

zien. Bij een negatieve verschilspanning

loopt het beeld vol en bij een positieve

spanning is alleen de basisbalk zichtbaar.

De (instabiele) overgang van een leeg

naar een vol beeld is de juiste instelling.

Verbind O met P (verbinding Q-R weer
verwijderen). De spanning over CIO daalt

nu tot circa 0,75 V De mV-meter blijft aan-

gesloten op Tl en T3 (+ aan T3), maar hij

wordt wel in een meetbereik geschakeld
waarin ongeveer 2 V kan worden geme-
ten. Met P2 stelt men een positieve ver-

schilspanning van 1 V in op de meter. Be-

ter is het om een spanning van exakt 1 V
toe te voeren aan alle ingangen en dan af

te regelen op een verschilspanning van

0 V, maar daarvoor moet men dan wel
twee nauwkeurige meters bezitten (één
voor de ingangsspanning en één voor de
verschilspanning). Daarmee is de boven-

grens van het meetbereik gedefinieerd

(+ 6 dB = IV).

Daarna de ondergrens van het meetbe-
reik. De (niet zichtbare) absolute onder-

grens ligt bij -26 dB. Het 0 dB-nivo komt

overeen met een gelijkspanning van 0,5 V,

zodat —26 dB een ingangsspanning van
25 mV vertegenwoordigt. De onderzijde

van het display is echter uit praktische

overwegingen niet zo geschikt als afregel-

punt. Een bruikbaarder waarde, die ook
gemakkelijk terug te vinden is op het ge-

kleurde display, is —6 dB (= 250 mV). Dit

is op het scherm precies het punt waar
het blauw/cyaan-gedeelte over gaat in het

groen/geel-gedeelte (om exakt te zijn de
zwarte schaalverdelingslijn tussen de over-

gang van cyaan naar groen). De keuze van
dit afregelpunt heeft verder het voordeel
dat de geïntroduceerde fout ten gevolge
van het niet 100% nauwkeurige logaritmi-

sche verloop van de referentiespanning

tot een minimum beperkt blijft. Voor deze
affegeling is wel een nauwkeurige milli-

voltmeter nodig (1% nauwkeurigheid of

beter). Zet nu op alle ingangen een ge-

lijkspanning van 250 mV en verbind O met
S (verbinding Q-P weer onderbreken). Re-

gel dan P3 (zaagtandfrekwentie) zo af dat

alle "paaltjes" precies tot aan de cy-

aan /groen-overgang komen (± 0,5 dB).

Hierna indien nodig de zaagtandafrege-

ling nog eens herhalen. Tenslotte kan men
de breedte van de scheidingslijn tussen

de kanalen met PI naar eigen smaak
instellen.

Voor de afregeling van de terts-analyzer

verwijzen we naar het derde deel dat ook
in dit nummer te vinden is. Gewoonlijk
zullen de twee delen daarna zonder meer
op elkaar aansluiten. Eventuele absolute

nivo-verschillen tussen terts-analyzer en
multimeetmonitor kunnen worden gekom-
penseerd door het aanpassen van weer-
stand R12 op de ingangsprint van de
analyzer. h

Kondensatoren:

Cl, C2 = 220 ja/16 V
C3 . . . C7, C9, C11, C12,

C13 = 100 n

C8 = 10 p
CIO = 150 n

C14, C15 = 1 n

C16 = 100 p
C17 = 18 n

C18 = 820 n

Halfgeleiders:

Dl . . . D4 = 1N4148
Tl, T3 = BC547B
T2, T4 = BC 557

B

IC1. IC2 = 4067

IC3 = LM 311 {14-pens

DIL-behuizing)

IC4 = 4024
IC5 = 4013
IC6, IC7 = 4098, 4528

IC8 = 4025
IC9 = 4049
IC10 = 4093
IC11 = 4040
IC 12 = 4010
IC13 = 82S23
IC 1 4 = 7805

Geschatte bouwkosten:

f 130,— inkl. print
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floppy -tester

elektuur mei 1984
Floppy-disk-drives beginnen zo langzamerhand gemeengoed te

worden. Dat is niet verwonderlijk, want het is een vrij snelle methode

van data-opslag en ze zijn gelukkig ook redelijk betrouwbaar. Maar
helaas, zoals dat vaker gebeurt met aardse zaken, gaan ze wel eens

kapot. Het probleem is echter dat wanneer een fout zich voordoet het

vaak erg moeilijk is om die fout precies te lokaliseren; is het de disk-

drive zelf die kapot is of zit de fout elders in het systeem, en is het

een fout in de software of in de hardware? Met deze schakeling kan

snel en eenvoudig de floppy-drive in alle operating modes getest

worden.

foutzoeker voor

disk-drives

Een floppy-disk-drive behoort tot de duur-

dere randapparaten voor een microcom-
puter. Het is een stukje fijnmechaniek dat

in samenwerking met de nodige elektro-

nica zijn prestaties moet verrichten. Ge-

zien de gevoeligheid voor storingen is het

niet aan te bevelen onnodig de schroeve-

draaier in dit mechaniek te zetten. Maar
ja, soms gaat er gewoon iets stuk en is

men wel verplicht tot ontmantelen over te

gaan. Vóórdat we het gereedschap ter

hand nemen, is het echter nuttig, zoniet

noodzakelijk, te weten wat precies de
symptomen zijn en in wélk apparaat de
fout zich waarschijnlijk voordoet. En dit is

dan een gelegenheid waarbij de compu-
ter in de regel niet zo goed kan helpen,

behalve dan dat ’ie kan melden dat er iets

niet klopt tussen computer en disk-drive.

De schakeling van de floppy-tester is er-

voor ontworpen om de besturingssignalen

voor alle operating-modes van de disk-

drive te leveren en tegelijkertijd de
responsie te bekijken. Het geheel wordt

met de hand bestuurd (met schakelaars),

waardoor de foutzoeker precies weet wat

hij aan het doen is en welke reakties hij

daarop kan verwachten.

Voor mensen die bij computer-schakelin-

gen denken aan IC's in rijen van acht, zal

de schakeling van de floppy-tester waar-

schijnlijk een aangename verrassing zijn.

Eenvoud is troef, en in dit geval het meest
effektief bovendien. Allereerst moet met

de tester het loopwerk worden geselek-

teerd dat in behandeling genomen gaat

worden; schakelaars S3 . . . S5 zijn daarvoor

bedoeld. Vervolgens kan de motor van de
desbetreffende drive gestart worden met
S6. Als van de diskette in die drive de
write-protect-inkeping afgedekt is, zal LED
D3 moeten oplichten ter kontrole van het

write-protect-circuit. Overigens moet men,
alvorens de testprocedure wordt vervolgd,

zich wel ervan overtuigen dat er geen
waardevolle data op de floppy staat, data

die anders verloren zou gaan.

Zodra de aandrijfmotor in gang is gezet,

moet LED Dl oplichten, of om iets precie-

zer te zijn: hij moet gaan knipperen. De
frekwentie is 5 Hz bij floppy-drives die

werken met 5 1
/* inch floppy’s en 6 Hz bij 8

inch floppy-drives. Is dat knipperen in or-

de, dan is dat een indikatie dat de sensor

boven het index-gat korrekt werkt. Als

daarentegen Dl helemaal niet oplicht of

juist konstant brandt, dan is het mis met
de index-schakeling; wellicht wordt de
sensor door "externe oorzaken” in zijn

werking belemmerd.
LED D2 licht op om aan te geven dat de
lees/schrijf-kop gepositioneerd is boven
track zero. Met SI en de daarachter met
NI en N2 opgebouwde anti-dender-flip-

flop wordt de pulsgenerator (een monosta-

biele multivibrator MMV1) gestuurd. Deze
pulsgenerator levert het signaal voor de
stappenmotor-aanstuurelektronika die op
haar beurt de stappenmotor voor het posi-

tioneren van de kop bestuurt. Bij elke puls

zal de stappenmotor een stap maken,
waardoor de lees/schrijf-kop boven het
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floppy-tester

elektuur mei 1984

5 V

INDEX

5 V

^ 5
IC1 IC2 IC3

<2> £. f ?

N1...N4 » IC1 74LS37N
MMV1.MMV2- IC2 -74LS123N
N5...N9 - VJC3 * 74LS05N

84056

Figuur 1. Hoewel simpel
van opzet kan de floppy-
tester toch alle signalen
simuleren om de werking
van het floppy-loopwerk
in alle operating modes te

testen. Pulsen voor de
koppositionerings-

stappenmotor worden ge-
genereerd door MVV1,
terwijl MMV2 te schrijven
"data” levert.

Dl: index-indikatie

D2: kop boven track zero
D3: write-protect-lipje op

diskette

D4: lezen van data
SI: puls voor kop-

positionerings-

stappenmotor
S2: start data-generator

S3 . . . S5: drive-unit-

selektie

S6: start aandrijfmotor
S7: kontole bewegings-

richting van kop
S8: read/write-kontrole

volgende spoor komt te hangen. Met S7

kan de staprichting gekozen worden: is S7

geopend, dan zal de kop naar het midden
van de schijf bewegen, bij gesloten scha-

kelaar wordt er "naar buiten” gestapt. Met
SI en S7 kan dus het hele kop-positio-

neringsgebeuren getest worden.
De rest van de schakeling betreft het le-

zen en schrijven van data van of naar flop-

py. Met S8 wordt de datarichting bepaald
(read/write-signaal). Het lezen van data is

zichtbaar door middel van D4 die, indien

er data gelezen wordt, zal knipperen. In

dat geval is het natuurlijk wel nodig dat er

inderdaad data op de floppy aanwezig is,

anders blijft D4 gewoon gedoofd, hetgeen
misschien tot een verkeerde konklusie
zou leiden.

Voor het schrijven van data is voorzien in

een ”data-generator”, een gewone pulsge-

nerator in wezen. MMV2 met inverter N9
in de terugkoppellus, wekt een pulstrein

op. De pulsbreedte bedraagt 500 ns en de

herhalingstijd is zo’n 8 ps. Die herha-

lingstijd kan overigens met PI nog geva-

rieerd worden. Met S2 kan de datastroom
naar believen gestart en gestopt worden.
Vooral als het schrijven van data niet lukt,

kan de data-generator zijn nut bewijzen.

Omdat dit signaal in tegenstelling tot "ech-

te data" duidelijk herkenbaar is, kan het in

de disk-drive gemakkelijk met behulp van
een skoop getraceerd worden.
Wat betreft de onderdelenverkrijgbaar-

heid zal de bouw van deze schakeling
geen problemen opleveren. De enige
moeilijkheid die overwonnen moet wor-
den, is het verkrijgen van de aansluitgege-

vens van de te testen floppy-drive. Het
spreekt vanzelf dat de uitgangskonnektor
van de schakeling hierop aangepast moet
zijn. Anders kunt u voor de onplezierige

verrassing komen te staan dat de test

destruktief uitpakt. Dan weet u weliswaar
zeker dat uw drive stuk is, maar dat kan
toch nooit de bedoeling zijn. M
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topklasse-

versterker voor

gemiddelde

vermogens

De in december '82 gepubliceerde

"Crescendo" eindversterker is bij

het audio-deel van onze lezers-

aanhang werkelijk ingeslagen als

een bom. Blijkens de reakties

was het precies datgene waar al

tijden naar uitgekeken werd: een

echte top-hifi versterker voor

zelfbouw. We beluisterden slechts

een "maar" en dat was dat men
hem nogal prijzig vond. Vandaar

de vraag of het bij wat lagere

vermogenseisen niet mogelijk

was om dezelfde kwaliteit in een

wat goedkoper jasje te gieten.

Welnu, dat kan. Deze afgeslankte

versie van de Crescendo is

volgens hetzelfde komplementaire

recept opgezet, levert ook
dezelfde kwaliteit, produceert

zo'n dikke 2 x 50 (70) watt, kost

echter minder dan de helft van

zijn grote broer.

specifikaties

uitgangsvermogen: 2 x 50 W in 8 ohm
2 x 70 W in 4 ohm
THD max. 0,03%,
20 Hz... 20 kHz
max. 70 W in 8 ohm per

kanaal

max. 90 W in 4 ohm per

kanaal

ingangsgevoeligheid: 590 mVeff
voor 50 W in

8 ohm
490 mVeff

voor 70 W in

4 ohm
ingangsimpedantie: 30 k// In

frekwentiekarakteristiek: 4 Hz. . .55 kHz ( — 3 dB)

bij 600 ohm bronimpendantie

dempingsfaktor: 100

uitgangsoffset:<15 mV

Een klasseversterker, die Crescendo, daar

waren we het allemaal over eens. Maar ja,

kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Be-

paald goedkoop was de versterker niet —
tenminste, voor een zelfbouwversterker,
want vergeleken met een kant-en-klaar fa-

brieksapparaat van dezelfde kwaliteit is

een bouwprijs van rond ƒ 800, - natuurlijk

heel schappelijk. Maar goed, toch ga je je

als aspirant-nabouwer inderdaad afvragen

of het nu niet wat goedkoper kan alle-

maal. Tenslotte is de Crescendo nogal

zwaar gedimensioneerd en heeft lang niet

iedereen een vermogen nodig van

2 x 140 watt. (In feite was die 140 watt ook
nog tamelijk voorzichtig gespecificeerd

en leveren de meeste versies veel meer
dan 140 watt!)

Tenzij de luidsprekerboxen in kwestie een
uitzonderlijk laag rendement hebben
(82 dB of nog lager), zal in verreweg de
meeste huiskamerinstallaties een vermo-

gen van 50 a 60 watt per kanaal meer dan
voldoende zijn om tot realistische geluids-

nivo’s te komen. Daarnaast is een 50 a

60 watt versie ook héél interessant voor

hen die zelf een aktief luidsprekersysteem

willen maken. Om in een aktief 3-weg

systeem hoog, midden en laag elk uit te

rusten met een 140 watt versterker is niet

alleen volkomen overbodig, maar ook nau-

welijks te betalen. Een wat lichtere

Crescendo-variant zal dus ook voor de
luidsprekerfanaten een welkome aanwinst

zijn.

Goedkoper
Als je even vlug nagaat wat bij de Cre-

scendo de hoofdmoot van de kosten

vormt, dan wordt het meteen duidelijk dat

er bij wat bescheidenere vermogenseisen
inderdaad een flinke besparing mogelijk

is.

Voor een uitgangsvermogen van 50 a 70

watt per kanaal, kan de voedingsspanning
worden verlaagd van 2 x 70 ... 75 V naar



1 45. ..50 V

2 X 45 ... 50 V. De maximale stroom neemt
ook af, dus de voeding wordt daarmee
een behoorlijk stuk goedkoper. Eén enke-

le trafo van 2 x 35 V/4 A kan het werk in

een stereo-uitvoering nu gemakkelijk aan.

Bovendien kunnen de voedingselko's de
helft kleiner zijn èn een lagere werkspan-
ning hebben en ook dat scheelt een flin-

ke slok op een borrel. De derde bespa-
ring ontstaat door het feit dat het voor een
vermogen van 50 tot 70 watt niet langer

meer nodig is om meerdere power-
MOSFET’S parallel te schakelen. Het
MOSFET-bestand kan dus worden gehal-

veerd en aangezien ook dié dingen tot de
duurdere onderdelen behoren, levert dit

nog eens de nodige guldens winst op.

Daar komt nog bij dat er ook op de koel-

lichamen kan worden bespaard en dat de
versterker in een veel kleinere (en goed-
kopere) kast kan worden ondergebracht.
Al met al komt het er op neer dat, zonder
koncessies te doen aan de kwaliteit, de
prijs van een "mini-versie" zo'n faktor 2 la-

ger komt te liggen dan die van de grote

broer. En dan wordt die prijs ineens héél

akseptabel . .

.

Het schema
Figuur 1 toont het schema van de af-

geslankte Crescendo, die we de naam
"mini-crescendo" hebben meegegeven —
dat is overigens gebeurd met een knip-

oog, want zo "mini" is 2 x 70 watt in 4 ohm
nu ook weer niet.

Zoals te zien, is de versterker nagenoeg
identiek aan de oorspronkelijke versie.

Vergeleken met het in december '82 ge-

publiceerde schema zijn er op het eerste

gezicht nauwelijks verschillen. Aan de in-

gang vinden we weer de dubbele ver-

schilversterker (Tl . .

.

T4) met stroombron-

nen (T5, T6). Daarna de kaskode-stuur-

trappen (T7 . . . T10) en vervolgens de
MOSFET's (Til, T12) die het zware werk
moeten doen. De hele theorie rond dit

MOSFET-ontwerp blijft dus zondermeer
overeind en omdat theorie, opzet en ach-

tergronden in het oorspronkelijke artikel

meer dan uitgebreid aan de orde zijn

Figuur 1. Het schema van
de "mini-crescendo" is

nagenoeg identiek aan
dat van de grote broer.

Alle kwaliteiten zijn dan
ook behouden, alleen het

uitgangsvermogen is om-
laag geschroefd.

Figuur 2. Voor een eind-

dersterker is een gewone
"ruwe" voeding voldoen-
de. De trafo en de elko's

moeten echter niet te zui-

nig worden gedimensio-
neerd. De hier weergege-
ven versie is geschikt

voor een stereo-verster-

ker; voor een mono-uit-
voering kan worden vol-

staan met een 2 A-trafo

en elko's van 5000 n per

stuk.
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Figuur 3. Koper-layout en
komponentenopdruk van
de print. De afmetingen
hiervan konden worden
beperkt tot het populaire

"eurokaart''-formaat.

geweest, gaan we nu niet wéér op de
schemadetails in maar volstaan met een
verwijzing naar het eerder genoemde
decembernummer van 1982.

Goed, terug naar het nieuwe schema. Pas

bij een nadere beschouwing valt op dat

er ten opzichte van de oorspronkelijke

versie nu twee MOSFETs verdwenen zijn

en dat de voedingsspanning is verlaagd

tot 2 x 45 ... 50 V. Uiteraard zijn hier en
daar wat onderdelenwaarden gewijzigd,

om te zorgen dat de schakeling op de
verlaagde voedingsspanning soepel

"draait”. Daarnaast zijn er nog wat summie-
re veranderingen aangebracht, waarvan
de belangrijkste is dat de draadgewonden
source-weerstanden R25 en R26 zijn ver-

vangen door een parallelschakeling van

5 gewone 1 W koolweerstanden; daardoor

wordt een zeer induktie-arme 5 W-weer-

stand verkregen en wordt de kans op (on-

gewenste!) lokale oscillatie zo goed als

nihil.

”DC-freaks” zullen misschien met leedwe-

zen konstateren dat er aan de ingang van

de versterker een koppelkondensator is

toegepast. Stuurt men de eindversterker

echter vanuit een DC-vrije voorversterker-

uitgang (dus mét koppel-C), dan kan Cl in

de mini-crescendo worden vervangen
door een draadbrug.

Een van de belangrijkste onderdelen van

elke eindversterker — en zwaar medebe-
palend voor de uiteindelijke geluids-

kwaliteit — is de voeding. In figuur 2 is

weergegeven hoe die voeding voor een
stereo-versie moet worden bemeten. Het

gaat om een simpele trafo-brugcel-elko’s

kombinatie. De trafo moet een sekundaire

spanning hebben van 2 x 35 V en een
stroom van 4 A kunnen leveren. Een ring-

kemtrafo is natuurlijk het mooiste (en het

kompakste), maar in principe is elke goe-

de transformator bruikbaar. De elko’s C17
en C18 zijn met 10.000 ^ per stuk echt ruim

genoeg bemeten. Als u geld teveel hebt
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mag u er van ons best een paar grotere
exemplaren inzetten, maar echt nodig is

het niet.

De print

Aangezien we nu maar twee MOSFET's
hebben in plaats van vier, kon de print in

principe kleiner worden. Na veel passen
en meten lukte het ons uiteindelijk om uit

te komen op een eurokaart-formaat. In fi-

guur 3 vindt u de koper-layout en kompo-
nentenopdruk van deze nieuwe print afge-

drukt. Het "volbouwen” met komponenten
van de print mag aan de hand van de on-
derdelenlijst en de opdruk geen enkel
probleem vormen — met uitzondering

misschien van de drivers en eindtorren,

maar daar hebben we het zo meteen over.

Soldeer netjes, laat geen klodders tin tus-

sen de printspoortjes vallen en let er met
name op dat spoel LI goed kontakt maakt.
Voor de montage van de MOSFET’s heb-
ben we dezelfde methode gevolgd als bij

de "grote" Crescendo. Dus de print wordt
met behulp van een aluminium hoekpro-
fiel (40 x 40 mm) tegen het koellichaam
bevestigd en op het hoekprofiel worden
de torren geschroefd. Er zijn echter twee
wezenlijke verschillen: Vanwege de kom-
pakte afmetingen van de print en de lage-

re warmte-dissipatie hebben we nu ge-
noeg aan één koellichaam met een ther-

mische weerstand van 1,25°C/W (ca. 10 cm
hoog, 20 cm lang, bijv. Fischer type
SK42/00 of Amroh PR163) voor twee ver-

sterkerprinten. Daarnaast worden nu ook
de drivers T8 en T10 op het hoekprofiel
gemonteerd; van die laatste worden de
pootjes dus haaks omgebogen.
Voor zowel de drivers als de MOSFET’s
geldt dat ze elektrisch geïsoleerd moeten
zijn ten opzichte van het koellichaam; bij

de montage dienen dus mica- of kerami-
sche onderlegplaatjes te worden gebruikt.

Denk erom dat ook de bevestigings-

schroeven vrij moeten blijven van het

onderdelenlijst:

Weerstanden:

R1, R6 = 33 k

R2. R19, R20 = 2k2

R3 = 10 Q
R4 = 1 k

R5 = 10 Q/1 W
(koolweerstand)

R7 . . . R10 = 150 Q
Ril . . . R14 = 3k3

R15, R16 = 82 Q
R17, R18 = 4k7/1 W
R21, R22 = 2k7

R23, R24 = 220 Q
R25a/b/c/d/e,

R26a/b/c/d/e, R27 =

10/ 1 W (koolweerstand!)

Kondensatoren:

Cl = 1ji5 (bij voorkeur

MKM)
C2 = 22 n

C3 = 1 n (styroflex)

C4, C5 = 220 p/10 V
C6, C7 = 220 n

C8 . . . C11 = 100 m/ 10 V
C12, C13 = 330 n

C14, C15 = 100 p/63 V

Halfgeleiders:

Tl. T2. T6 = BC 546

B

T3. T4. T5 = BC 556B
T7 = BC 560C
T8 = BF 470

T9 = BC 550C
T10 = BF 469

Til = 2SK134 of 135
T12 = 2SJ49 of 50
Dl. D2 = 3V9/400 mW
zener

D3, D4 = 12 V/400 mW
zener

D5. D6 = 1N4148

Diversen:

LI = 2pH: ca. 20 windingen
(2 lagen). $1 mm, CuL
draad om R27
PI = 250 Q instelpot

F1. F2 = zekering 2 A (T)

2 printzekeringhouders

1 koellichaam 1.25 °C/W
(Fischer SK42/00 of Amroh
PR163)

1 aluminium hoekprofiel

40 x 40 mm, 3 è 4 mm dik

en 20 cm lang

isolatie- en montagemate*
riaal voor T8, T9, Til en
T12

Voeding (voor stereo)

Tri = trafo 2 x 35 V/4 A,
bijv. ringkern ILP71018
BI = brugcel B80C10.000
C17, C18 = 10.000 p/63 V
F3 = zekering 2 A (T)

Geschatte bouwkosten:

f 130,— inkl. print
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Figuur 4. Een komplete
versterkermodule,

bestaande uit twee prin-

ten welke door middel

van een aluminium hoek-
profiel tegen het koelli-

chaam zijn bevestigd.

koellichaam; in de handel is hiervoor iso-

latiemateriaal te krijgen, maar het is ook
mogelijk om de schroefjes te voorzien van

kleine stukjes krimpkous. In het hoekpro-

fiel moeten uiteraard de nodige gaten

worden geboord. Voor wat betreft de
montage van T8, T10, Til en T12 kan de
print als boormal worden gebruikt. De an-

dere zijde van het profiel wordt met zo-

veel mogelijk bouten goed vast tegen het

koellichaam geschroefd. Enige warmtege-
leidende pasta tussen hoekprofiel en
koellichaam kan geen kwaad — bij de
montage van T8 . . .T12 is dat zelfs een
"must”.

Bedrading en kast

Als alles goed is, hebben we nu een kom-
pakte module, bestaande uit twee verster-

kerprinten en een koellichaam (figuur 4).

Waarschijnlijk liggen ook de onderdelen

voor de in figuur 2 afgebeelde voeding in-

middels al klaar. Hoe worden alle kompo-
nenten, inklusief de in- en uitgangsbus-

sen, zekeringhouder etc., samengevoegd
tot een goed werkende versterker?

Allereerst een paar woorden over de kast.

Zolang die maar stevig genoeg is, is in de

keuze daarvan natuurlijk iedereen vrij —
tenzij het formaat zo ongelukkig is dat vi-

tale verbindingsdraden veel te lang gaan

worden. Bij een zo praktisch mogelijke

ruimteverdeling, zal het waarschijnlijk uit-

draaien op een brede, tamelijk platte kast,

met daarin links de versterkerprinten en
rechts de voeding (of andersom natuur-

lijk). Koellichaam, aansluitbussen, zeke-

ringhouder en netsnoer aan de achterkant,

netschakelaar en aan/uit-indikator op het

front. In ons proefmodel (zie foto) hebben
wij die twee laatste dingen aan de achter-

kant verstopt, om bij demonstraties op
beurzen etc. onnodig in- en uitgeschakel

te voorkomen.
Belangrijker dan de keuze van de kast is

het op de juiste manier leggen van de be-

drading. In grote trekken gelden daarvoor

natuurlijk dezelfde regels als voor de

"grote” Crescendo en het kan zeker geen
kwaad er de desbetreffende artikelpassa-

ge nog eens op na te slaan. Figuur 5 geeft

echter een kompleet bedradingsschema
van de mini-crescendo. Als u de bedra-

ding op deze manier legt móet de zaak

goed funktioneren, zonder brom en ande-

re ongerechtigheden.
Een paar belangrijke punten:

Gebruik altijd één centraal voedingsnul-

punt — liefst het knooppunt van de afvlak-

elko’s C17 en C18. Alle nul-aansluitingen

van de versterker worden dan daar naar

toe geleid; dus de voedingsnul-aanslui-

tingen van de beide printen en de nul-

aansluitingen van de luidsprekeruitgan-

gen. Vervolgens wordt dat centrale nul-

punt met de metalen kast verbonden. Een
en ander houdt in dat de ingangsbussen
zodanig moeten worden gemonteerd dat

ze volledig geïsoleerd zijn van de metalen
kast. De bedrading tussen de ingangsbus-

sen en de printen dient met afgescherm-
de kabel te gebeuren.

Hou de bedrading overal zo kort als maar
enigszins mogelijk!

Test en afregeling

Kontroleer als alles klaar is de hele op-

bouw nog eens terdege. Let er daarbij

met name op of de voeding juist bedraad

is, want verkeerd-om aangesloten elko's

van het hier gebruikte formaat kunnen
voor levensgevaarlijke explosies zorgen!

Bij het testen en afregelen nemen we
uiteraard de beide helften van onze

stereo-versterker stuk voor stuk onderhan-

den. De hieronder gegeven instrukties

moeten dus twee keer worden uitgevoerd.

Verwijder de zekeringen F1 en F2 en
vervang ze tijdelijk door weerstandjes

van 10 ohm/1/4 watt.

Zet PI op minimale weerstand door

hem helemaal linksom te draaien.

Schakel de voedingsspanning in. Be-

ginnen de weerstandjes nu meteen te

smeulen, dan is er in de opbouw of de

bedrading ergens een knots van een fout

gemaakt en dan dient u alles nog eens
zorgvuldig na te lopen.

Gebeurt er niets verontrustends met de
weerstandjes, sluit dan parallel over een

van de weerstanden (het geeft niet welke)

een universeelmeter aan en schakel die in

een van de lage DC-bereiken (2 ... 5 V).

Als alles goed is moet de meter nu een
spanning van nul volt aangeven.

Draai PI nu (langzaam!) rechtsom tot de
spanning over het 10 ohm weerstandje

is opgelopen tot precies 1 volt. De rust-

stroom door de MOSFET’s bedraagt dan
100 mA: exakt de waarde die we moeten
hebben.

Schakel de voedingsspanning uit en
breng de zekeringen F1 en F2 weer op

hun plaats. Als de voeding nu weer wordt
ingeschakeld, mag de spanning op de uit-

gang ten opzichte van massa niet meer
bedragen dan ca. 15 mV.

In principe is de versterker nu helemaal
in orde en klaar voor gebruik. Als laatste

kontrole kunt u de in figuur 1 vermelde
meetpunten nog eens nalopen.
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Figuur 5. Als de bedra-

ding wordt gelegd vol-

gens deze plattegrond,

dan kan er eigenlijk nau
welijks iets mis gaan.

Tip

Hoewel de voordelen van een symmetri-

sche, komplementaire versterker als deze,

talloos zijn ten opzichte van een ouder-

wets semikomplementair ontwerp, is er

— eerlijk is eerlijk — ook een praktisch

nadeel. Het ontbreken van een uitgangsel-

ko heeft namelijk als konsekwentie dat er

bij eventuele defekten aan de versterker,

gelijkspanning op uw dure luidsprekers

kan komen staan. Om dat te verhinderen,

adviseren wij ten zeerste om de verster-

ker uit te rusten met een "inschakelvertra-

ging en DC-beveiliging”, zoals bijvoor-

beeld beschreven in Elektuur, januari ’33.

Die schakeling beveiligt de luidsprekers

bovendien tegen mogelijke "luidspreker-

onvriendelijke” inschakelverschijnselen. H

Literatuur: ”Crescendo”, Elektuur, dec. ’82



van RS232 naar RS423
elektuur mei 1984

Sinds het verschijnen van de RS232-norm aan het einde van de
zestiger jaren, is deze een "degelijke" standaard geweest voor de
datatransmissie. De laatste tijd zijn er verschillende nieuwe normen
verschenen, waarbij men gepoogd heeft de nadelen van de oude
standaards te ondervangen. Een gedetailleerde beschrijving van al

deze standaards is niet zo interessant. We bekijken in dit artikel maar
één enkele nieuwe norm: de RS423-standaard. Deze wordt
tegenwoordig al bij diverse home-computers toegepast en ziet er voor

de toekomst best veelbelovend uit.

van RS232 naar RS423
de komst van

een nieuwe

standaard

Een standaard ligt per definitie vast. Je

kunt er later niet even iets aan verande-

ren. Dat betekent dus dat een standaard

niet kan "meegroeien” met zijn omgeving.

Sommige dingen weerstaan alle evoluties

heel goed (denk maar aan de opstelling

van de toetsen bij een typemachine; die is

bij de computer-toetsenborden hetzelfde

gebleven), terwijl andere al worden afge-

schaft voordat ze goed en wel in gebruik
zijn genomen.
De twee belangrijkste instellingen die

zich bezighouden met het opstellen en
vastleggen van zulke normen zijn het

Comité Consultatif International Télégrap-

hique et Téléphonique (CCITT) van de
Verenigde Naties en de Electronic In-

dustries Association (EIA) van de Verenig-

de Staten. Hierbij wordt opgemerkt dat

EIA Amerikaanse normen vaststelt en de
CCITT niet verder gaat dan het geven van

aanbevelingen C’recommandations”).

Voor het koppelen van computers en

randapparatuur (modem, printer, etc.) is

de RS 232C-standaard wel de meest be-

kende en ook meest toegepaste norm
voor deze toepassing. De ”C” achter het

nummer geeft aan dat het gaat om een
standaard die al eens is aangepast.

RS232C, de referentie

Een standaard bestaat niet alleen uit een

lijstje met de aansluitgegevens van een
konnektor en de toegestane toleranties

van de aanwezige spanningen. Natuurlijk

zijn alle mechanische en elektrische ka-

rakteristieken gedefinieerd, maar verder is

er ook nog een gedetailleerde beschrij-

ving van de diverse signalen en hun
funktie.

Daarnaast bestaan er ook nog "subnor-

men”. Zo heeft de V24-norm van de
CCITT (het ekwivalent van de EIA-

RS 232C-norm) de subnormen V28 en V25;

de RS 232C-norm is aangevuld met de
RS 366-norm.

De aansluitgegevens van de RS 232C-
konnektor zijn al meerdere malen gepu-
bliceerd in Elektuur, bijvoorbeeld op Info-

kaart 64. We hebben ons echter nooit uit-

gebreid beziggehouden met de 21 offi-

cieel gedefinieerde signalen van deze
standaard. De fabrikanten voorzien hun
apparaten meestal wel van een RS 232-

aansluiting, maar dat wil helemaal niet

zeggen dat al die officiële signalen kun-

nen worden uitgezonden of ontvangen
door zo’n apparaat (de aansluiting is

meestal wel zodanig van opzet dat deze

geen moeilijkheden geeft met de norm,
bijvoorbeeld door verschillende signalen

gewoon te ignoreren).

De RS 232-norm is geschikt voor transmis-

siesnelheden tot 20 kilobaud (20.000 bits

per sekonde) over een verbinding met

Figuur 1. De seriële data-

standaard RS 422A
IV11/X27) is duidelijk

anders dan RS 232. Ken-
merken: hoge transmis-

siesnelheid (10 MBd), een
symmetrische opbouw
(twee draden per signaal),

maar daardoor wel vrij

kostbaar (46 draden te-

genover 25 bij RS 2320.
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een lengte van minstens 15 meter. De ge-

bruikte spanningen voor de logische ni-

vo’s wijken nogal sterk af van de bij TTL
en CMOS gebruikelijke spanningen. Dat is

minder prettig. Bij de RS 232-standaard

moet het ene logische nivo namelijk posi-

tiever zijn dan + 5 V en het andere logi-

sche nivo negatiever dan —5 V. In de
praktijk neemt men vaak + en —12 V. Aan
de ontvangerzede staat men lagere span-

ningen toe (+ en —3 V). De bitduur mag
niet meer dan 4% afwijken van de totale

bittijd (dat is dus 2 ^s bij 20 kilobaud).

Men kan zich voorstellen dat bij zulke

eisen de kapaciteit van de gebruikte ka-

bel een belangrijke rol gaat spelen, vooral

bij afstanden van 15 meter en meer. Met
name de steilheid van de flanken heeft

daaronder te lijden. Door de asymmetri-

sche opzet van RS 232 (gemeenschappelij-

ke massalijn voor het bidirektionele data-

verkeer) is het onvermijdelijk dat er ver-

schillen in massapotentiaal ontstaan tussen

de twee uiteinden van de kabel; het ge-

volg is een "massastroom" door de sig-

naalmassa, wat weer een nadelige invloed

heeft op de signaalspanningen.

Dit zijn enkele punten die er de oorzaak

van zijn geweest dat men nieuwe normen
ging opzetten, zoals RS 422A en RS 423A
(met de CCITT-ekwivalenten V11/X27 en

V10/X26), waarbij zoveel mogelijk werd
getracht de nadelen van de oude RS 232

te omzeilen.

Een symmetrisch alternatief

In de jaren zeventig verscheen de
RS 422A-norm (oftewel V11/X27), waarbij

gebruik werd gemaakt van twee draden
per signaal en een optionele massalijn.

Hier hebben we dus een symmetrische

transmissielijn, waarmee veel hogere
transmissiesnelheden over grotere afstan-

den mogelijk zijn: 10 megabaud over een
twaalftal meters of 100 kilobaud over

1200 m! Figuur 1 toont het principe van

een symmetrische transmissielijn voor een
enkel signaal. Hier is alles zoals we het

graag wilden hebben: Er is maar een en-

kele voedingsspanning van +5 V, geen
problemen met leiding-kapaciteiten, geen
massa . . . maar . . . Ook hier een nadeel:

per signaal zijn twee draden nodig. Dat

geeft een aanzienlijke stijging van de
kosten van het elektromechanische
gedeelte.

Hoe goed deze norm ook is, ze vormt

geen rechtstreekse bedreiging voor de
oude asymmetrische RS 232-norm. De
nieuwere RS 423A-standaard (V10/X26)

grijpt dan ook weer terug naar de oude
opzet van RS 232, zie figuur 2. RS 423A is

een asymmetrische norm, dus vrij lang-

zaam, die zo’n beetje het midden houdt
tussen RS 232C en RS 422A. De maximale
transmissiesnelheid ligt bij 100 kilobaud
voor een afstand van 12 m en 1 kilobaud
tot 1200 m. Het principiële kenmerk van
RS 423A is de toepassing van een ge-

meenschappelijke massalijn die aan de
kant van de ontvanger niet is doorverbon-

den. Voor het onderscheiden van de logi-

sche nivo’s maakt men gebruik van een
verschilversterker met een LS-TTL-kompa-

tibele uitgang (deze kan zelfs hoogohmig
worden gemaakt). De gemeenschappelij-
ke massalijn dient als referentie. Ze is ver-

bonden met de inverterende ingang van

alle verschilversterkers, maar niet met de
massa van de ontvanger. Problemen met
massastromen kunnen hier dus niet optre-

den. De RS 423A-norm heeft ook een gro-

tere tolerantie voor de steilheid van de
flanken. De tijd die nodig is voor het be-

reiken van een logisch nivo mag 1/3 van

de totale bittijd bedragen (300 ps bij 1 kilo-

baud), heel wat anders dan bij RS 232! Het
spanningsbereik is kompatibel met dat

van de RS 232-norm (ongeveer + en
—4 ... 7 V), maar ook hier liggen deze
spanningen beduidend hoger dan de nor-

maal gebruikte voedingsspanningen, ten-

minste aan de zenderzijde. En zo kunnen
we bezig blijven . .

.

Zoals figuur 2 al liet zien, bestaan er spe-

ciale IC’s voor dit doel. In een acht-pens

huisje bevinden zich twee buffer/inverters

voor RS 423, waarbij men de overdrachts-

karakteristiek kan aanpassen door middel
van een enkele weerstand (0,14 ys/kQ). De
typen MC 3488 met het achtervoegsel A
zijn geschikt voor de koppeling met TTL-

IC’s, de B-typen zijn bedoeld voor CMOS-
IC's. De uitgangsimpedantie van de buf-

fers is 50 Q en de kortsluitstroom bedraagt

150 mA (tegenover 10 mA bij de MC 1488).

Figuur 2. De RS 423A-

norm is kompatibel met
RS 232C, maar minder
"veeleisend". De toepas-

sing van deze norm wordt
vergemakkelijkt doordat
hiervoor speciale IC's

bestaan die zonder meer
met TTL- en CMOS-IC's
kunnen worden
gekoppeld.
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naar een idee EPROM's met verschillende geheugenkapaciteiten en/of van

van R. Hasse verschillend fabrikaat zijn wat betreft pen-aansluitingen,

programmeerspanning en programmeeralgoritme niet

gestandaardiseerd. Om de meest gangbare EPROM's (van

16 Kbit . . . 128 Kbit) toch met één en hetzelfde apparaat te kunnen

kopiëren is een universeel ontwerp gemaakt. U hoeft slechts in te

stellen om welk type EPROM het gaat, waarna de schakeling

volautomatisch zorgt voor de juiste pen-aansluitingen, de goede
programmeerspanning en de voor die EPROM benodigde

kontrolesignalen.

universele

copier/vergelijker

Het programmeren danwel dupliceren van

EPROM’s is op zich niet zo’n ingewikkelde
kwestie. Men dient te beschikken over

een programmeerspanning (21 V of 25 V)

en voor de rest is het slechts een kwestie

van het aanbieden van de juiste adressen,

data en besturingssignalen aan de betref-

fende EPROM. Enige mate van automatise-

ring is gewenst om het programmeren
snel te doen verlopen. Van dat automa-

tisch programmeren kan natuurlijk alleen

sprake zijn als de data reeds ergens aan-

wezig is, in dit geval in de te kopiëren
EPROM (master).

Centraal bij het ontwerp van deze schake-

ling stond de wens om de meest voorko-

mende EPROM-typen te kunnen kopiëren.

De laatste twee of drie cijfers van het ty-

penummer geven aan hoe groot de ge-

heugenkapaciteit in Kbits is. Helaas is dat

verschil in geheugenkapaciteit niet het

enige verschil, ook de pen-aansluitingen

zijn niet hetzelfde. In een aantal gevallen

is dat onvermijdelijk omdat voor het adres-

seren van meer geheugen nu eenmaal
meer adreslijnen nodig zijn. Maar de he-

ren fabrikanten zijn ook nog eens zo

"vriéndelijk” geweest geen standaard

voor de besturingssignalen en de pro-

grammeerspanning te hanteren. Kortom:

één en ander heeft ertoe geleid dat voor

elk type EPROM een aparte program-
mer(module) nodig is, óf we komen te-

recht bij kostbare universele apparaten.

Om daar wat op te vinden hebben wij de
denkkraan eens opengedraaid.
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TYPE

27256

27128

2564

2764

2532

2732

2516

2716

VPP VPP Vpp

A12 A12 C5ï A12

A7 A7 A7 A7

A6 A8 A6 A6

AS AS A5 AS

A4 A4 A4 A4

A3 A3 A3 A3

A2 A2 A2 A2

Al Al Al Al

AO AO AO

El 00 OO 00

01 01 01 oi

02 02 02 02

GND ONO OHO ONO

A7 A7 A7

rfi
A8

AS

A6

AS

A4 A4 A4

A3 A3 A3

A2 A2 A2

Al Al Al

AO AO AO

00 OO OO

01 01 01

02 02 02

ONO CNO ONO

vcc vcc vcc

VCC vcc vcc vcc

PGM S5 PGM A14

NC Vcc AIS A13n AB A8

Ki A9 M A9

Alt A12 Al 1 A11

Ö1 Ö1 Öï

AIO AIO AIO AIO

CE A11 CE CE /PGM

07 07 07 07

06 06 06 06

OS OS 05 05

04 04 04 D4

D3 03 03 03

Tabel 1. Verschillende

EPROM-typen en hun
pen-aansluitingen. De
27256 kan met deze scha-

keling niet "bewerkt"
worden vanwege de af-

wijkende strategie bij het

programmeren.

type

indikatie

programma
teller v*»<ty

L

kontrole-

geheugen

synchronisatie

latch

iluitinQ«n

k ontrol* d«t»richting

fout-

geheugen

84061-1

Figuur 1. Blokschema van
de EPROM-duplikator.
Het kontrole-geheugen

dat de besturing van de
schakeling op zich neemt,

is ook weer een EPROM
6
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Figuur 2. Overzicht van de
geheugenlokaties alwaar
de programmaatjes voor
het programmeren en ver-

gelijken van de verschil-

lende EPROM-types zijn

opgeslagen.

PROGRAM

EPROM's in soorten en maten
In tabel 1 zien we een overzicht van de
meest voorkomende EPROM-typen met
hun aansluitgegevens. De 2708 hebben we
niet opgenomen in de reeks omdat deze
teveel afwijkt vanwege de noodzaak van
drie voedingsspanningen (—5, + 5 en
+ 12 V). Gelukkig wordt de 2708 niet zo-

veel meer gebruikt, hij is trouwens inmid-

dels duurder dan de 2716.

We zien dat EPROM’s zijn ondergebracht
in een 24-pens of een 28-pens behuizing.

Indien we een 24-pens EPROM als het wa-
re op een 28-pens type leggen en wel zo-

danig dat pen 1 van het 24-pens exem-
plaar overeen komt met pen 3 van de
28-pens EPROM, zien we dat de meeste

aansluitingen hetzelfde blijven. Er blijven

4 pennen over bij 24-pens EPROM’s en 6

bij 28-pens EPROM’s die een veranderlij-

ke aansluiting vormen. In onze duplikator

moeten de signalen op deze pennen van

zowel de master als de copy aangepast
worden op het betreffende type. Een over-

zicht van de benodigde besturingssigna-

len zien we in tabel 2. De pennummers in

de eerste kolom hebben betrekking op
een 28-pens IC. Om het "echte pennum-
mer" van een 24-pens IC te krijgen moe-
ten er twee afgetrokken worden. De
besturingssignalen zijn gegeven voor zo-

wel de read-mode als de programm-mode.
De 27256 valt buiten het kader van deze
schakeling omdat hiervoor geen vaste pro-

grammeerpuls van 50 ms gegeven wordt.

Het programmeren van dit type EPROM
gebeurt door het herhaald schrijven en
verifiëren van data. Als de data stabiel

blijft gaat men door naar de volgende
byte. Feitelijk komt dit neer op voorwaar-

delijke sprongopdrachten in het program-
meeralgoritme, iets waartoe deze schake-

ling niet in staat is.

Tabel 2. De veranderlijke

pen-aansluitingen met de
benodigde signalen.

2716 2732 2732A
—

|

2764 '27128 2516
1

2532 2564
|

RD PGM RD PGM RD O PGM RD PGM
JO RD PGM

o
NC NC NC A12

—
NC NC CSl

• • • • • n—« ff ff • • • • ca
20

CEiPGM CE/PGM CE/PGM CE CE PD/PGM Al 1 Al 1

i_r cs i_r |F3ca "0" J~L DDD
OE/Vpp OE/Vpp OE OE CS PO/PGM

22 BB 25 21 "0" caE3EB “0"
|

t_t
1

1

23
V PP Al 1 Al 1 A11 Al 1 \ pp V'pp A12

ca 25 -
'

ff n ff n a K3Ela 25 EB n ff

I

H Vcc N.C A13 Vcc vcc vccM
*5 5 5 nr- • ff Im *5 5 ca

27
MC 1MC NC

1

PGM PGM NC L y_.
• • • • • eg i_r B • m • •tr

Vpp 2m 21 V 21 V 25 V 25 V 25 V

• • don't cara» dynamic input

Schema
Voor we iedereen de stuipen op het lijf ja-

gen met het echte schema bespreken we
een vereenvoudigde versie, in de gedaan-

te van het blokschema van figuur 1.

Hart van het systeem is het blok met
master en copy. De IC-voeten waarin deze

EPROM's gestoken worden zijn echter niet

zondermeer rechtstreeks op adres-, data-

en kontrolebus aangesloten. Met enkele
randschakelingen (niet opgenomen in het

blokschema) wordt ervoor gezorgd dat de
pen-aansluitingen overeenkomen met het

ingestoken type EPROM. Die randschake-

lingen worden gestuurd door het kontrole-

geheugen, een voorgeprogrammeerde
EPROM.
Het kontrole-geheugen hebben we de al-

gemeen koördinerende taak toebedeeld.

Dit geheugen, een 2716 EPROM, is (even-

tueel via de ESS) geprogrammeerd zodat

het voor een bepaald type te kopiëren
EPROM de juiste besturingssignalen op-

wekt. Het type EPROM, één van de soor-

ten uit tabel 2, wordt met een type-

selektie-schakelaar ingesteld. In het
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Y'V"”v

NS N9 * IC?
NIO NI3 • IC3

NI4 ... N1I-IC4
N17 . . . N20 - ICS
N2I ... N24 - IC4

N33 N38-IC»
N37 N42 • ICO
ftt.rrs -ic»o

7407
741S04
741 SCO
741S77
74LS1M
7438
741S176
74LS04
741S74

ICI7 IC 18 IC19 IC31

mm •m

kontrole-geheugen wordt daarmee een
bepaald gedeelte geadresseerd, namelijk

dat gedeelte dat de kontrole-signalen voor

het betreffende type EPROM bevat. Met
een tweede schakelaar (prog/verify) ge-

ven we te kennen of we willen kopiëren

of vergelijken. Figuur 2 geeft aan wat waar
staat in de kontrole-EPROM. Het blok

”type-indikatie” geeft aan op welk type

EPROM de schakeling is ingesteld.

Behalve de sturing van de randschakelin-

gen die zorgen voor het aanpassen van de
pen-aansluitingen stuurt het kontrole-

geheugen ook de spanningsregelaar die

voor de juiste programmeerspanning
zorgt, alsmede de buffers die voor de
data-overdracht tussen master en copy zor-

gen en de data-vergelijker.

Het dupliceren en/of vergelijken gaat als

volgt in zijn werk: Na het drukken op de
starttoets gaat de klokgenerator lopen. De
klokgenerator wekt een 1000 Hz-signaal

op, een frekwentie die vrij nauwkeurig
moet zijn omdat hiervan ook de 50 ms
programmeerpuls wordt afgeleid. Met el-

ke klokpuls wordt steeds de adresteller

van het kontrole-geheugen met één ver-

hoogd. Op deze wijze wordt een program-
maatje doorlopen dat zorgt voor het ko-

piëren en/of vergelijken van één byte.

Ook als de daarvoor bestemde schakelaar
niet op verify staat, wordt na het program-
meren van elke byte een vergelijking ge-

maakt tussen master en copy. Stemt de da-

Figuur 3. Het uiteindelijke

schema. Met S3, S4 en

S5 wordt het type
EPROM ingesteld.
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HEXDUMP: 000,7FF Alle overige .data mag willekeurig
1
zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 A B C D E F

D060 : 63 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D0 10 : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D020 : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D030 : 25 25 25 25 25 25 25 25 63 63 63 63 63 43 40 E3

D080 : 77 35 35 35 35 35 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D090 : 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D0A0 : 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D0B0 : 31 31 31 31 31 31 31 31 77 77 77 77 53 50 53 F7

D100 : 77 36 36 36 36 36 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Dl 10 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D 120 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D 130 : 32 32 32 32 32 32 32 32 77 77 77 77 53 50 53 F7

D 1 80 : 7B 3A 3A 3A 3A 3A 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Dl 90 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D1A0 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D1B0 : 32 32 32 32 32 32 32 32 7B 7B 7B 7B 7B 5B 58 FB

D200 : 7B 3A 3A 3A 3A 3A 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D210 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

D220 : 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D230 : 32 32 32 32 32 32 32 32 7B 7B 7B 7B 7B 5B 58 FB

D280: 63 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D290 : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D2A0 : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
D2B0Ï 25 25 25 25 25 25 25 25 63 63 63 63 63 43 40 E3

D300 : 63 21 21 21 21 21 0 1 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

D310 : 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

D320 : 01 0 1 0 1 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

D330 : 0 1 0 1 .0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 63 63 63 63 63 63 63 43

D380 : 77 35 35 35 35 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

D390 : 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

D3A0 : 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

D3B0 : 15 15 15 15 15 15 15 15 37 77 77 77 77 57 54 F7

D400 : 63 43 40 E3
* «

D480 : 77 53 50 F7

D500 : 77 53 50 F7

D580 : 7B 5B 58 FB

D600 : 7B 5B 58 FB

D680 : 63 43 40 E3

D700 : 63 43 49 E3

D780 : 77 57 54 F7

Tabel 3. Hexdump van de
inhoud van de kontrole-

EPROM. Omdat vrij ruime
veiligheidsmarges zijn ge-

hanteerd, onder andere

wat opkom- en afvaltijden

van relais betreft, is het

door optimalisering even-

tueel nog mogelijk de
executietijd te bekorten.

ta niet overeen dan is er iets fout gegaan

(wellicht is de te kopiëren EPROM niet

goed gewist of defekt) en wordt het dupli-

ceren automatisch gestopt. Als alles ech-

ter goed verloopt zal de kontrole-EPROM

nadat een byte is afgewerkt, via D7 de
adresteller van master en copy met één

verhogen. Tegelijkertijd wordt de pro-

grammateller gereset waarmee de hele

cyclus, met het volgende byte, opnieuw
doorlopen zal worden.

Met de master/copy-adresteller is nog een

circuit verbonden dat het momentele

adres bekijkt in relatie met het type

EPROM. Als het "laatste adres + 1" be-

reikt wordt zorgt dit circuit voor het stop-

pen van de klokgenerator en het doven

van de busy-LED, waarmee de behande-

ling beëindigd is.

Over nu naar de eigenlijke schakeling

waarvan het schema te vinden is in fi-

guur 3. De meeste gedeelten zijn te her-

kennen van uit het blokschema, daarom
beperken we ons hier tot het bespreken

van de zaken die nog niet eerder aan bod
kwamen.
Als de 5 V voedingsspanning wordt inge-

schakeld, zullen alle IC’s behalve IC6

(N21 . . . N24) en IC20 in eerste instantie

nog geen voeding krijgen. Dat is gedaan

omdat bij het insteken van een EPROM
geen spanning op bepaalde pennen mag
komen te staan terwijl andere pennen nog
geen kontakt maken. IC20 krijgt wél span-

ning opdat daarmee het type EPROM in

casu ingesteld kan worden. Dat doen we
met S3, S4 en S5; de indikatie-LED’s die

gestuurd worden door IC20 geven uitsluit-

sel over het ingestelde type. Indien ge-

wenst kunt u het instellen gemakkelijker

maken door S3 . . . S5 te vervangen door

één draaischakelaar zoals aangegeven in

figuur 4. Nadat het type ingesteld is wor-

den master en copy in hun voetjes ge-

plaatst en kan op de starttoets (SI) gedrukt

worden. Rel wordt nu bekrachtigd, waar-

mee ook de rest van de schakeling haar

voeding krijgt. Het power-up-circuit zorgt

voor de juiste timing bij het starten van de
adrestellers en de klokgenerator. Die

klokgenerator wordt gestart via FF2, het

element dat we straks ook gebruiken om
hem weer stil te zetten.

IC15 is een precisie-spanningsregelaar

(723) die ons twee programmeerspannin-

gen levert, 21 en 25 V, in te stellen met P2

en P3. Het sturen van de programmeer-
spanning wordt gedaan vanuit D0 en Dl

van de kontrole-EPROM.

Van de master- en de copy-IC-voet zijn al-

leen de aansluitingen die voor alle typen

hetzelfde zijn rechtstreeks aangesloten.

Voor de pennummers 2, 20, 22, 23 en 26

moest een omschakelmogelijkheid ge-

kreëerd worden. Dat gebeurt door de al

eerder genoemde randschakelingen die

gestuurd worden vanuit het kontrolege-

heugen.

Pen 2 wordt verbonden met Al2 via N6; in

het geval er een 2564 geprogrammeerd
wordt, wordt dit punt "laag” gemaakt.

Pen 20 wordt verbonden met All (de

master via N8, de copy via N35) óf deze
aansluiting ontvangt stuursignalen van D2
van het kontrolegeheugen (varianten op
het CE- en PGM-signaal).

Voor pen 22 van de copy geldt een soort-

gelijk verhaal, zij het dat er nu wordt om-
geschakeld tussen vpp (via Re4) en een

kontrolesignaal dat via N5 ontvangen

wordt. N5 heeft een open-kollektor-output

die bestand is tot 30 V dus er zijn geen
problemen te verwachten als Re4 sluit.

Pen 22 van de master hoeft uiteraard niet

met Vpp verbonden te worden daar deze

aan aarde ligt.

Het signaal voor pen 23 is öf Vpp (via

Re3), öf een van de adressignalen All en
A12 die doorgegeven worden door N3 en
N10 . . . N13. Bij de master zorgen D23 en
R9 ervoor dat als Re3 gesloten is op
pen 23 niet Vpp komt te staan maar een
logisch "1" nivo.

Pen 26 kan door Re2 met Vcc verbonden
worden of door N33 met A 13.

Op pen 27 komt een PGM- of een C3~
signaal te staan. Omdat dit beide kontrole-

signalen zijn, hoeft er voor deze aanslui-

ting geen mogelijkheid tot omschakelen
gemaakt te worden. Softwarematig (door

het programma in de kontrole-EPROM)
wordt voor het juiste signaal op deze aan-

sluiting gezorgd.
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Het verify-circuit is opgebouwd met een
datavergelijker (IC21). De data op de in-

gangen D0 . . . D7 wordt vergeleken met
die op D0’ . . . D7’. Als deze data niet over-

eenstemt wordt een ’T’ in FF1 geklokt.

FF1 zal de error-LED doen oplichten ten

teken dat er iets is misgegaan. Tevens
wordt via FF2 ogenblikkelijk de klokgene-
rator gestopt en zal de voeding even later

door Rel uitgeschakeld worden. De error-

LED zal blijven branden omdat N21 . . . N24
rechtstreeks gevoed worden. Eventueel

kan een tweede poging ondernomen wor-

den door nogmaals op de starttoets te

drukken en de behandeling te herhalen

maar in de regel zal dat tot een herhaalde

error-melding leiden. Remedie dient ge-

zocht te worden in het (opnieuw) wissen

van de copy.

Bouwen en afregelen

Tot slot nog enkele tips voor de nabou-

wers. Er zitten vier relais in de schakeling.

De drie relais die de programmeerspan-
ning schakelen hoeven niet zo veel

stroom te kunnen voeren. Kleine reedre-

lais die in een IC-voetje passen zijn zeer

geschikt. De bekrachtigingsspanning

moet 5 V zijn. De poortjes die deze relais

sturen kunnen 40 mA opnemen (uitgang is

"laag”). De weerstand van de bekrachti-

gingsspoel moet daarom minimaal 125 Q
bedragen.

Rel is het relais dat de voeding voor de
hele schakeling schakelt. De stroombe-
lastbaarheid van deze kontakten moet gro-

ter zijn, namelijk minstens 0,5 A. Gebruik
hiervoor daarom een wat zwaarder type

relais (Siemens printrelais bijv.). Rel wordt
gestuurd door N23, een poort die maxi-

maal 24 mA op kan nemen. Als een grote-

re bekrachtigingsstroom gewenst is kan

voor IC6 een 7438 in plaats van een
74LS38 gebruikt worden; standaard TTL
kan namelijk twee maal zo zwaar belast

worden als LS-TTL.

Let er bij het maken van de voedings-

aansluitingen op dat alleen IC6 en IC20

hun voeding rechtstreeks krijgen. De an-

dere IC’s krijgen hun stroom via Rel.

De + 30 V waarvan de programmeerspan-
ning afgeleid wordt, moet een afgevlakte

gelijkspaning zijn. Omdat aan de 30 V voe-

ding slechts weinig stroom wordt onttrok-

ken kan volstaan worden met een kleine

afvlakkondensator (100 pF).

De schakeling heeft drie afregelpunten.

Met PI moet de klokgenerator op een fre-

kwentie van 1000 Hz worden ingesteld,

een afregeling waarvoor helaas een fre-

kwentiemeter in huis moet zijn. Als met
S3, S4 en S5 de schakeling wordt in-

gesteld voor het programmeren van een
27128, blijft de klokgenerator zo’n

16 minuten achtereen lopen, zodat we alle

tijd hebben om de frekwentie in te

stellen.

Vervolgens moeten de programmeerspan-
ningen ingesteld worden. Hiervoor moe-
ten we (tijdelijk) IC 19 uit de voet verwijde-

ren. Uiteraard mogen in dit stadium ook

*
5V

Figuur 4. Een draaischa-

kelaar voor het instellen

van het type EPROM is

gebruikersvriendelijker,

maar daarvoor moet wel
wat extra soldeerwerk
worden verricht.

nog geen master en copy in de daartoe
bestemde voeten gestoken worden. Maak
nu de punten 9 èn 19 van het voetje van
IC19 ”laag”. Dat kan door met een dun
draadje in de voet een doorverbinding
met punt 10 (massa) te maken. Nu kan met
P3 de programmeerspanning worden in-

gesteld op 21 V, gemeten op pen 3 van
IC 15. De tweede programmeerspanning
wordt op een zelfde manier ingesteld.

Verbind nu de punten 2 en 19 op de voet
van IC19 met massa en regel met P2 de
spanning op punt 3 van IC15 af op 25 V.

Hierna kan IC19 weer teruggeplaatst wor-
den en is de schakeling klaar voor
gebruik. M
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Als je vandaag de dag vraagt wat iemand
zoal voor versterkervermogen denkt nodig

te hebben in zijn huiskamer, krijg je de
wildste antwoorden. Je hoort alles noemen
tussen 20 en 200 watt. Vooral relatief grote

vermogens blijken populair de laatste tijd

— gunstig voor de versterkerfabrikanten

en een teken dat hun propaganda niet

voor niets is geweest.
De prijs van een versterker wordt voor het

grootste deel bepaald door het aantal

hoeveel watt?
watts dat hij kan leveren. Daarbij komt dat

’Veel vermogen” en ”goede kwaliteit”

geen synoniemen zijn, zoals sommigen
schijnen te denken. Voordat u een verster-

ker koopt of bouwt is het dus zeer nuttig

en verstandig om u af te vragen hoeveel

vermogen u nu wérkelijk nodig hebt.

Waarschijnlijk minder dan u denkt. Kijk

Overzicht van de geluids-

nivo's waar men het

meest mee te maken
heeft. De gehoordrempel
ligt op 0 dB, de pijngrens

bij 130 dB.

versterker- ge-

vermogen luids

in watts druk

in dB

0
,

0,0001

0,001

0,003

40 achtergrond-

rumoer in

rustige

kamer

50 gedempt
verkeers-

lawaai

60 zachte

achtergrond-

muziek

maar eens naar de tabel. Daarin vindt u
verschillende geluidsdrukwaarden in dB,

met daarbij het benodigde versterkerver-

mogen. De tabel geldt voor gemiddelde
huiskamers van ongeveer 30 m2 en twee

luidsprekerboxen met een eveneens ge-

middeld rendement. Zoals te zien, speelt

bijvoorbeeld een zacht achtergrondmu-

ziekje zich af op een nivo van 60 dB en

hoeft een stereo-versterker daarvoor

slechts 2x3 mW te leveren! Muziek op
normale sterkte vergt slechts 2 x 0,3 watt,

terwijl luid weergegeven muziek al bij

een vermogen van 2x3 watt mogelijk is.

Heel wat andere cijfers dan u in uw hoofd

had, of niet?

Zelfs het grootste symfonie-orkest komt in

een concertzaal niet boven ca. 95 dB uit,

een geluidsdruk die al met een 10 watt

versterker in de huiskamer wordt bereikt!

Wat moeten we dan in ’s hemelsnaam met
meer versterkervermogen dan 10 watt,

vraag je je af. Wat we daarmee moeten is

het weergeven van de ”transients” in de

muziek: hele korte pieken die zo’n dikke

10 dB boven het gemiddelde nivo uit kun-

nen komen. Speelt men thuis symfoniemu-

ziek op een gemiddeld nivo van 90 dB
(wat werkelijk oerend hard is), dan komen
de pieken op ruim 100 dB te liggen, het-

geen bij de gemiddelde omstandigheden
van onze tabel om een 2 x 30 a 40 watt

0,01

0,03

0,1

0,3

1

3

70 konversatie

versterker vraagt.

80 muziek op
gemiddelde

sterkte

90 luid weerge-

geven
muziek

Even rekenen

Dus met een 2 x 30 watt versterker zitten

we altijd goed? Ja en nee. Het benodigde
vermogen hangt eigenlijk af van drie

dingen:

het maximale geluidsterkte-nivo dat u
10

30 100 zéér luide

muziek

100

300 110 bij langdurig

luisteren op
dit nivo kan

blijvende ge-

hoorschade

ontstaan

wilt bereiken

de afmetingen van de kamer
het rendement van de boxen

Om met het eerste te beginnen: Hou in de
gaten dat, zoals de tabel laat zien, er een
logaritmisch verband is tussen versterker-

vermogen en geluidsdruk. Voor een nét

hoorbare geluidsdrukverhoging van 3 dB.

is een verdubbeling van het vermogen no-

dig. Een redelijk goed merkbare sterkte-

verhoging van 5 dB, vergt een 3 maal

"zwaardere” versterker. Dus wilt u een

maximaal nivo van 105 dB in plaats van

100 dB, dan zal het versterkervermogen

moeten worden verhoogd van 2 x 30 watt

naar 2 maal 100 watt. Verschillen van 1 a

2 dB zijn nauwelijks waarneembaar, dus

het onderscheid tussen een goede 30 watt

en een goede 40 watt versterker is dan
ook vrijwel nihil. Hou voorts in de gaten
waar de grenzen van uw luidspreker-

boxen liggen; de meeste hifi-boxen vin-

den het bij nivo’s van rond 100 dB welle-

tjes en kunnen eenvoudig niet meer (on-

vervormd!) geluid produceren!
Dan het tweede punt: de afmetingen van

de kamer. Die beïnvloeden het benodig-

de vermogen ook, maar preciese dB-

getallen zijn daarvoor moeilijk te geven,

omdat ook de vorm en de akoestiek van

de ruimte een woordje meespreken. In

principe vergen grote kamers meer ver-

mogen dan kleine. In zeer grote ruimten

kan er ten opzichte van de tabel een ver-

lies van maximaal 5 dB optreden.

Tenslotte het allerbelangrijkste: de luid-

sprekerboxen. In de tabel is uitgegaan

van "doorsnee” hifi-luidsprekers (het merk
"doorsnee” bestaat weliswaar niet) met
een rendement van omstreeks 86 a 87 dB.

Dat rendement wordt door de fabrikant

niet gemeten in een huiskamer, maar in

een "dode" (reflektie-loze) ruimte bij een
input van 1 watt. Twee luidsprekers van 86

a 87 dB produceren in een huiskamer bij

een versterkervermogen van 1 watt een
geluidsdruk van ongeveer 85 dB, valt uit

de tabel af te leiden. Maar nu komt het.

Hebt u luidsprekers met een rendement
van 90 dB — zoals bijv. de in Elektuur de-

cember ’83 gepubliceerde "Vivaces" —
dan hebt u voor dezelfde geluidsdruk

maar de helft van het in de tabel vermel-

de vermogen nodig. Dus voor 100 dB ge-

luidsdruk is dan in plaats van 2 x 30 watt,

een vermogen van 2 x 15 watt voldoende.

Een 2 x 60 watt versterker als de "mini-

crescendo” maakt dan nivo’s van maar
liefst 106 dB mogelijk!

Luidsprekers met een rendement van

93 dB hebben voor 100 dB zelfs genoeg
aan 2 x 7,5 watt. Luidsprekers met een
echt hoog rendement, zoals bijvoorbeeld

de Klipsch-hoom en nog een aantal ande-

re zware jongens, hebben voor het op-

wekken van extreme geluidsdrukken tot

ver boven 100 dB eigenlijk nooit meer ver-

mogen nodig dan pakweg 2 x 5 a 10 watt.

Dus:
De konklusie is duidelijk. Een "zware ver-

sterker” is een relatief begrip. In kombina-

tie met de Elektuur ”Vivace”luidsprekers

is de mini-crescendo een tamelijk zware

hifi-versterker. In kombinatie met twee
Klipsch-hooms is hij zelfs zéér zwaar en

geschikt om er grote zalen mee vol te bla-

zen. Bezit u echter een stel luidsprekers

met een rendement van slechts 81 a 82 dB
(die zijn er helaas ook), dan komt u met

2 x 60 watt maar nét uit en dan is de "gro-

te” Crescendo een betere keus. H
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elektuur
prikbord
Gratis adverteren voor Elektuur-iezers

Wanneer u van het Elektuur-prikbord

gebruik wil maken, houd dan de volgende

regels in acht:

• Alleen voor partikulier gebruik (niet

zakelijk).

• Volledig adres en/of privé telefoonnum-

mer; geen postbusnummers.
• Advertenties moeten betrekking hebben

op elektronica. Uitwisselen van software

is alleen toegestaan wanneer deze betrekking

heeft op Elektuur-projekten.

e Maximale hoeveelheid tekst: 114 karak-

ters (dus één letter, cijfer, punt. komma
of spatie per hokje), exclusief het adres. Wilt

u het tijdschrift niet teveel beschadigen,

maak van deze pagina dan een kopie en vul

daarop uw tekst in.

e Eén advertentie per lezer per maand.

Linksonder in de hoek treft u een "prik-

bord-bon" aan. Knip deze uit en sluit hem
in bij uw advertentie tekst. Zonder originele

bon (dus geen kopie!) geen publikatiel

Iedere bon is geldig tot de aangegeven datum

(datum poststempel geldt),

e Advertenties voor het Elektuur-prikbord

worden, in volgorde van binnekomst. in

da eerstvolgende uitgave geplaatst voorzover

er ruimte is. N.B.: De overige inzendingen,

alsook onleesbare teksten en inzendingen

naar antwoordnummer, worden niet ge-

plaatst noch geretourneerd.

• Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk wor-

den gesteld voor schade of gevolgen

welke uit deze vorm van adverteren kunnen

voortvloeien, noch voor onjuistheden in de

tekst.

• Wij behouden ons het recht voor om,
zonder opgaaf van redenen, advertenties

te weigeren. Tevens ontdoen wij ons van de

verplichting prikbord-advertenties te retour-

neren.

Te koop: Burroughs cassettedrive met ma-
nual. W. Mayer, v. Wassenbergstr. 12. 6269

CK MARGRATEN. Tel: 04458-1200.

Te koop: junior + elekterminal + boeken.

Zeer goedkoop. Te bovr. P. Reijnoredal. Kerk-

raderweg 117. 6416 CG HEERLEN. Tel:

045 418064

To koop: plug-in elementen voor bird 43
wattmeter, Doiwa SWR/PWR meter. Tel:

04132-64900 tusson 19 en 21 uur. R. Wal-

beek. Wilack 229. 5403 US UDEN

Te koop: LNW 80 Comp + boeken + 2 dis-

kdrives ¥ 48K » 4 ros. + palklcur + RS232

+ par. printerpoort -f LNW doublcr. Incl.

software / 4000, - . D. Eibers. Schaapherder

55. 3834 CJ LEUSDEN Tel: 033 943576.

Te koop: teletekst conv. (ELEKTUUR)
f 625,—, Akai tapedeck gevraagd. Tevens vi-

deoset z/w. Tel: 023 270708 . Saenredamstr.

77. 2021 ZP HAARLEM.

Te koop: TRS 80 color comp. incl. 16k
/ 450.-. R. Esko. v. Doornweg 24. 3701 VM
ZEIST Tel: 03404-13001.

Te koop: RCA-VP611 ASCII-keyboard.
Nieuw f 200,—; BCD-keyb. Datasaab
f 100.—. Papertapeponser met interface

f 75,-. B. v.d. Boom, Sibeliesstr. 220. 5011

JV TILBURG. Tel: 013-560775.

Te koop: Dragon comp. + alle kabels +
veel software. L. Vandevekte. Kapel ter Bede
hof 1. B-8500 KORTRIJK Tel: 05^211392.

Gezocht: plug in voor Tek Scoop type 1A1
of 1A2 ofwel type L met schema's + doe. E.

Baekelandt. Hinnestr. 33. B-8550 ZWEVE-
GEM. Tel: 056-757514.

Gezocht: personen met ervaring met univer-

sele terminal + uitbreiding; te koop dubbel-

zijdige printen, geschikt voor eurokrt. form.

E. Maes. Vteerledorp 27. B 39988 LAAKDAL.

Te koop: SDK 085 computer + micropr.

cursus Dirksen 1 250.-. C. Kik. Archipel

23 63, 8224 GS LELYSTAD.

Te koop: Tektronix 545B Osciloscoop +
plug in CA/1a2 + probe 1x-10x + doe.

i.z.g.st. f 700.-. R. Steenhart. Bos en Lom-
merweg 6711, 1055 DN AMSTERDAM Tel:

Te koop: Seikosha GP250X printer. Event.
ruilen tegen Kenwood R1000 of gelijkwaardi-

ge KG-ontvanger. W. Saklen, Hillenraeds».

3, 6136 BR SITTARD. Tel: 04490-22037.

Gevraagd: Sansui equalizer type RG7 (sil-

ver) in ruil voor elektronische spiegelreflex

camera obj. + div. acc. M. Ponjee. Han-
zestr. 48. 8081 TT ELBURG Tel: 05250-1882.

Gevraagd: tweedehands longwing of hirch-

mann antenne. Wie helpt mij? Tel. 02296-569

na 18 uur. A. Kuyper. Baarsdorpermeer 7.

1652 CW ZUIDERMEER.

Te koop: 8-kan. progr looplicht of print

bouwschema hiervoor (4 stuks) 350 Bfrs. J.

Goedermans, Paalsteenstr 152. B-3500
HASSELT.

Te koop: Formant 2VCO. VCF, VCA. ADSR.
LFO, COM, ringm., noise versterker

10.000 Bfrs. Keyboard 2000 Bfrs. IC drum-
mer 2000 Bfrs. W. Bogaerts, Liersesteenweg

305. B-3100 HEIST OP DEN BERG.

Gevraagd: ELL80 afgedankte cassette in-

terfacekaart voor de Junior. J. van Huffel.

van Pagestr. 81. B 1080 BRUSSEL Tel:

02/4255227.

Gezocht: inlichtingen doe. materiaal

+ personen met ervaring i.v.m. schakelvoe

dingen. Tel: na 19 uur 091/226374. P. Trat-

saert. Kortrijksesteenweg 620. B 9000 GENT.

Te koop: teletext decoder kompleet met

schema's, voed. print. enz. H. Verwij. Eerste

Kade 20, 2806 PN GOUDA. Tel: 01820-26468

Ik wil als partikulier gebruik maken wan uw prikbord. De daaraan
verbonden voorwaarden zi|n mij bekend. Ik heb een geldige
prikbord bon ingesloten. Plaats onderstaande advertentie gratis

in uw volgende uitgave (indien er voldoende ruimte is).

(S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS; EEN LETTER,
CIJFER, PUNT, KOMMA OF SPATIE PER HOKJE)

Naam en aarei (in blokletters):

tl Sturen naar: Elektuur Prikbord, Postbus 75,

6190 AB Beek (L). Alle advertenties dienen

vergezeld te gaan van een originele, geldige

prikbord-bon en moeten gepost worden
vóór de daarop vermelde datum.

Te koop: videokamera zw/w geschikt voor

bewaking, babysit, e.d. Zonder lens aan te

sluiten op video ingang f 250,—. B. Brown.

G.P. Blankmanstr. 64. 1785 CJ DEN HEL-
DER. Tel: 02230-37495.

Te koop: drive-in disco 200W inst. mengp.,
cass. deck. pick-up. 3 kw., lichtshow, de-

montavele bar. Prijs n.o.tk. Tel: 05980-96190.

M. Kroon. Noorersingel 33. 9601 CK
HOOGEZOND.

Wereld ontvanger Yaesu frg-7 0-30mc.

LSB. i.z.g.st. Prijs. n.o.t.k. Tel: 02526-72066.

JJ.H. Rietmeyer. Schoolstr. 24. 2151 AA
NIEUW VENNEP.

Te koop: Philips FM tuner bouwdoos
NL1320 + NL1303 -f NL1308 + NL1319 +
NL7301TA + NL2720. t.ea.b. RJ. Steen-

beek, Choorstr. 25, 2611 JD DELFT.

Te koop: Telefunken kleurencamera FK850
met saticon. Prijs f 1400,—. H. Mook, v.

Spilbergenstr. 82HS. 1057 RL AMSTERDAM
Tel: 020 180950 na 13 uur.

Te koop: cursus computertechnicus Dirksen

f 125.-. C. Domen. Past. Boumanstr. 17.

4813 CM BREDA Tel: na 18 uur 076-149859.

Te koop: comm. ontv. Philips + schema's nl

1304. n12929, n12923. nl3401, in één koop

/ 100,-. J. van Brussel. W. Egbertsstr. 76.

8061 ED HASSELT. Tel: 05209 2604.

Gevraagd: metaaldetektor uit nov.’81 ELEK-

TUUR. Minstens de behuizing + schotel +

print. P. Jansen, Vasteland 7B3, 3011 BJ
ROTTERDAM Tel: 010 147674.

Te koop: wegens verkoop auto: zeer be-

trouwbare autobeveiliging codeslot. Een-

voudig te monteren. Prijs 1 285.- + sche-

ma. J. Wortelboer. Vierambachtstr. 491, 3022

AD ROTTERDAM. Na 18 uur: 010-778863.

Gevraagd: KTV Trafo K8 PT238 type:

X26KI76. tegen vergoeding. J. Consten. Rid-

der Reinorstr. 6. 6444 GX BRUNSSUM (L).

Tel: 045-2170086.

Gevraagd: schema + doe. + Philips KTV
type: X26KI71. Tevens gevraagd patroongen.

W. Timmer. Nichtenhofstr. 5, 5313 AW NIEU-

WAAL. Tel: 04186 1787.

Bod gevraagd op 5 boeken basis elektroni-

cus van Dirksen. J. Schröder. Karekietstr. 26.

2802 CN GOUDA Tel: 01820 17963.

Te koop. Atari 2600 mot drv. cass f 300.-.

Tevens Donkey Kong I1 1 45.-. J. Bezuyen,

Geleedstr. 3. 3253 BE OUDDORP.

Te koop: Philips mengvorsterkers type

EL6U35 en EL6411. R. de Gruyter. van Beet

hovenlaan 24. 5654 EC EINDHOVEN Tol:

040514182.

Te koop: Prelude XL voorversterker + 2 x

40W eindvers! . in kast. Prijs / 300,-. S.

Laan, Gravestein 18. 2804 GV GOUDA. Tel:

01820 33341.

Te koop: Philips spelcomp. G7000 + 9 cass.

Vr. pr. f 550.—. R. Steinmeijer, Rietkraag 9,

3121 TC SCHIEDAM Tel: 010-706896 na 18

uur.

Gevraagd: schema + technische documen-
tatie ITT2020. J. Peirsman. Hendrik Con-
sciencelaan 4/1, B-2630 AARTSELAAR Tel:

03/8871622.

Te koop: CP/M systeem op Apple II (He).

Z-80A Microsoftcard (4Mhz) -f basic +
compiler + dBasell + words voor 6800 Bfrs.

D. Verbinnen, Heretalseweg 30. B-2430
OLEN-CENTRUM. Tel: 014-220402 na 17 uur.

Te koop: Revox A77 2 sporen -f taoe deck.
vr.pr. / 1300,-. P. Schotgerritz, Alksir. 12

Hoek van Holland. Tel: 01747-3717.

Te koop: Elektr. orgel 2 manuelen + 13 tonig

voetklavier + Ritmebox. Tel: 01646-5223 na
12.00 's-middags. A. v. Weers, Putseweg 69.

4631 CJ HOOGERHEIDE.

Wie kan mij helpen aan een schema +
bouwontwerp van een spraakvervormer. R.

Meeuwsen, Kamperfoelies». 15, 4461 NJ
GOES.

Te koop: VIC1907 f 40,- VIC1919 1 50.-.
VIC1213 f 60,—. P. Quadvlieg, Columbusstr.

92. 2561 AK DEN HAAG. Tel: 070 656601.

Te koop: 3 (kale) SC/MP printen: 9846-1,

9846-2. 9851. Samen / 35.-. TMS 9918. Vi-

deo Display processor (nieuw) 1 60,— . F. de
Vos. Duinvoetlaan 10. 2243 GL WASSE-
NAAR. Tel: 01751-78020.

Te koop: Tektronics osciloscoop 543 30mc-
dual-beam incl. doe. G. Blonk. Dorpstr. 10,

2841 BJ MOORDRECHT. Tel: 01827 2856.

Gevraagd: 2 zendbuizen type A.T.P. 7 voor

2lset. Br.LTD. ZA.1829. J. v.d. Geest, Nach-
tegaalst!. 30. Noorwijkerhout. Tel:

02523 3773.

Te koop: Telefoonmodem ELEKTUUR
febr.’83 gebouwd en afgeregeld, f 85,—. in-

d. porto. K. Niekamp. Bovenburen 47. 9675
HA WINSCHOTEN Tel: 05970-20394.

Te koop: ZX-spectrum 48K + veel software

/ 500,-. ICZE, ICOM 2m Portofoon

f 600,-. P. de Kramer, Badhuisstr. 46a, 1738

AK DEN HELDER. Tel: 02230 23486.

Te koop: ZX-81 incl. memotech 16K RAM
veel software, cassottos, boeken on tijd-

schriften van f 800,- voor f 400,-. R. di

Giovanni. Koniginnelaan 35, 7315 BV
APELDOORN.

Te koop: AIM65 met basic inlerpr. 8K, as-

sembler 4K. forth 8K. ext. basic. pascal en
veel documentatie. Tel: 03/4552426. R. Bi-

ront, Mochelsosteonweg 228, B-2520
EDEGEM.

Gevraagd: Schema reparatie gegevens van
monitor type Bunker Ramo ISG MON II.

(Wanhoopspoging) J. van Lieshout, Krijtstr.

12. 3572 TN UTRECHT. Tel: 030-715606.

Gevraagd: Philips breedband luidspr.

AD7060 M4 tuner-verst. (2x25W). R.

Huisman. C. Fagelstr. 3a. 2613 GT DELFT.

Te koop: Philips kleuren TV in prima staat

f 400,- Tel. 040 412548. J. de Bie. Vóór-

nes». 2. Eindhoven.

Te koop: Kenwood R1000 HF ontvanger in

orig. verpakking met doe. en acc. Tel:

085-213093 (na 18 uur). P. de Wöijer. Gronin-

gensmgel 1119. 6835 HX ARNHEM.

Te koop: KTV / 200.- Zw/w TV f 100,-.

Blaupunkt tuner/verst. + boxen f 125,-

cass. ree. t 25.—. Bel 045-227128 na 18 uur.

E. Henssen. Anjeliers». 131A, 6414 ES
HEERLEN.

e koop: 1 paar pijpluidsprekers 50W
650.—. Inlichtingen Tel: 074-422822 na 18

ur. B. Bulthuis, D. Boutstr. 20. 7556 ZT
iPttrri a

Te koop: ZX81 + 16K + l/O Poort + 1. 2A
voeding alles in DK- tronies keyboard -f ka-

bels -f 5 boeken. 1 jaar oud / 400,—. R. Be-
zemer, J. Vèrmeere». 18, 3351 BP
PAPENDRECHT.

Te koop: DK'Tronics Toetsenbord voor ZX81
of Spectrum. 4 weken oud f 150,—. Inbouw
mogelijk. Tel: 01819-13455. R. don Braber, v.

Ostadelaan 10. 3181 HS ROZENBURG.

Te koop: SDK85 met exp. buff. + extra

RAM ROM met CRT en cass. rout. -f

8kRAM/Eprom kaart + alle doe. f 1000,—.
A. Bien, W. Nieuwenlamps». 8, 1132 XG VO-
LENDAM. Tel:02993 64359.

Te koop: Kenwood R1000 f 800,— . Scoop
HP model 175A + plug-in 1781 + 1750B
+ 1784A Hoogsp. trafo defect 1 400.—.

M. Rijling. Dorpstr. 96. Hazerewoude-
Dorp. Tel: 071-766376 na 17 uur.

Hay Guysl Ik bied mijn Elektuur spelcomp.

te koop aan; boek. 3 cass.. joysticks, info, in

een kast / 500.-. Tel: 01717-23464. H. Ou-

wehand. Frederiksoorslaan 12, 2231 AK
RIJNSBURG.

Te koop: Spel comp. boek f 10.-. Tuner

versterker Technics SA100K 2 x20W tuner Pi-

oneer TX500 resp. 1 75.— em 1 75.—. J.

Bosman, Holtingerbrink 284, 7812 DE
EMMEN.

Wie kan mij helpen aan een schema van

een tuner/versterker Panasonic, model

ZRE7740 tegen vergoeding. H. Peetere,

Geenhovensedreef 29, 5552 BA VALKENS-
WAARD. Tel: 04902-18936.

Te koop: Microcomp. Dirksen / 25,— . Phi-

lips 2m mob. bem. 1 125,-. PH autocass.

ree. 22AC060 1 65.-. KTV f 225,-. 8-track

ree. / 35,— . V. Beets, Jonkerlaan8, 1761 GD
ANNA PAULOWNA. Tel: 02233-3262.

Te koop: CBM 64, 1541 disk. monitor,

joystick, paddles, lichtpen, extra's en 130

schijven. Uitsluitend schriftelijk. B. van Ba-

ren. Hermelijnlaan 13. 6705 CX
WAGENINGEN.

Gevraagd: alle soorten vergulde printplaten.

Kleynen. Postelstr. 29. 5211 DW DEN
BOSCH. Tel: 073-420001.

Te koop: Cursus radio en TV Technicus

PBNA en PM/ MC Dirksen. W. Stuiver. Kat-

tebos 43. 8446 CN HEERENVEEN. Tel:

05130-24835.

Te koop: 20Mhz osciloscoop +1 meetzend
+ 30 sp. ree. + 10W FM zenders tot 1 Kw.

G. Hogeslag, Amreresir. 58, Hilversum. Tel:

035-832450.
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Gevraagd: CBM 64. J. Kamminga. Eriksstr.

55. 1755 NB PETTEN. Tel: 02268-1931.

Te koop: CX decoder in kast f 75.-. Accu-
gordel 4 Amp. voor videoset. 1 jr. oud. Vr.pr.

f 300,-. J. Harskamp, v. Slingekordtlaan 65,

3445 EM WORDEN. Tel: 04380-10518.

Te koop: TRS-80 model I + LC + El + 48K
+ CR + monitor + joystick +• doubler +

275 progr. + doe. Bel: 03440-19292. J. Vink.

Rijswijklaan 5, 4006 GA TIEL.

Gevraagd: New Brain Ad -f instr. boe-

ken/datarec. Tel: 03410-13604 (na 16.30 uur).

A. Niessen, Plataanlaan 20. 3843 GM
HARDERWIJK.

Gevraagd: Schema of kopij Scott 3878
FM/AM stereo receiver. A. Vlasma. Griet-

manslaan 68. 8431 CT OOSTERWOUDE Tel:

05160 4638.

Te koop: TI-99/4A cass-kabel -* ex. ba-

sic + Tl-invaders + munchman 2
joysticks + 4 boeken + veel software op
cass. Prijs f 1100,-. Hoekstra, Schiekade 41,

3033 BR ROTTERDAM. Tel: 010-667613.

Gevraagd: Info van Philips timer counter

PW4237 en Racal freq. preset unit LA186 te-

gen vergoeding. L. Vijfschaft, Appelgaarde
40. 3962 JA WIJK BIJ DUURSTEDE Tel:

03435 74090.

Te koop: 2x K70 (Philips); scoop H/P mo-
del 175A met op. on service manual. B. Dies-

sen. de Es 2. 5976 PG KRONENBERG. Tel:

04767 3290.

Te koop: VIC 20 super exp. + vic. stat.

+ datarec. + joystick * oxpansiebord

div. progr. + div. boeken f 750.-. Tel:

04194-2066. J. v/d Westelaken. Pilotenstr. 31.

5775 BA DEN DUNGEN.

Te koop: penrecorderPM8220 Philips gevh
0,5pA snelh. instb. 0,5-16 cm-M / 500. -. Ju-
nior computer compl. in kast / 175,-. G. v.d.

Made, Platanengaard 13, 5051 ZH GOIRLE
Tel: 013 344090.

Te koop: IBM bolkop typemachine-printer

+ interface voor Atom BBC 4 bollen +
softw. f 650,— . J. van Mook. Echiernachstr.

24. 5224 TB DEN BOSCH Tel: 073-213757.

Gevraagd: tegen vergoeding schema van
Sinclair 2x80 t.b.v. ombouwen tot cv-

rogelaar. F. de lorijn. Ringbaan Oost 130,

5013 CF TILBURG Tel: 013 366651.

Te koop: ZX 81 + DK’Tronics T.B + ingeb.

voeding 16 kr -f boekon f 450,-. V. Steg-

gerda, Plezierstr. 40, 3181 TM ROZENBURG.
Tol. 01819 14557.

Te koop: org. Expandamem voor pet 2001

orbk diskkontroller + diskmon. (3 prin-

ton) prijs f 800,-. L. Sekoris. Overhandstr.

12. 3195 SG PERNIS. Tol: 010-382453.

Te koop: Casio PB100 basic pocketcomp.
incl. geh. uitbr. -• handl. Vr. pr. f 150,-. B.

Tank. Hofstr. 22, 7156 LT BELTRUM. Tel:

05448 1626.

Gevraagd: schema en/of documentatie van
eico wobbulator 369. J. Notten (PDOJKI),

Oude Doetinchemseweg 5A, 7038 BD
ZEDDAM.

Gevraagd: handleidingen Philips bouwpak-
ketten NL3405 + 3406. Kosten worden verg.

of ruilen tegen schema mengpaneel. H.

Stam. Eindhovenstr. 21. 1321 ZA ALMERE.
Tel: 03240 33972.

Te koop: HP41C prijs 12.500 Bfrs. + qua-
dram 5000 Bfrs. Tel: 03-6650025 (week end).

G. v.d. Velde. K. Albertlei 131. B-2080
KAPELLEN.

Te koop: goedwerkende elekterminal. Na 18

uur tel: 01184-72607. J. de Vos. Westerzicht

753, 4385 CE VLISSINGEN.

Gezocht: Sennheiser studiomicrofoons;

2xmd 21 of gelijkwaardig type. F. de Greef.

Eindhovensingel 31, 6844 CB ARNHEM. Tel:

085 816046.

Te koop: Epson tx80 met Apple interface.

Ook te koop 80 kol. z80, 16k v. Apple K.

Yiek, Jupiterstr. 20. 6043 XD ROERMOND.
Tel: 04750 24954.

Gezocht: Bal. uitg. trafo EL84 of wikkelge-

gevens. J. During, Vlietwaard 356, 1824 LR
ALKMAAR Tel: 072-612357.

Te koop: ELEKTUUR nagalm met geluid-

seff. compl. in kast met voetpedaal spec.

voor gitaar f 300.— . P. Hoogeveen, Gera-
niumstr. 16, Gouda. Tel: 01820-30797.

Te koop: freq, teller 50MHz, 7 dig. f 175,-.

Digitale u/i meter, zwevende ingang f 150,-
Telrelais 6 cijfers, 10 MHz. A. de Groot, Wijn-

gaard 78, 8212 CE LELYSTAD. Tel:

03200-26285

Te koop: Apple II + copie inclusief 16K
kaart, evt. ook met monitor en disk drive.

Tel: 050-132258. F. Hardijzer, Selderw.str. 4a,

9717 GH GRONINGEN.

Gevraagd: Schema en/of schakeling m.b.t.

het digitaal opslaan van geluiden. Onkosten
worden vergoed. Tel: 02908-5035. R. Diede-

riks. Meervalweg 52. 1121 JP LANDSMEER.

Te koop: prof. elco’s lO.OOOuF. J. Henkus,
Veldhorstsir. 45. 2161 EP LISSE. Tel:

02521 14637.

Gezocht: Apple computer voor +/—
f 1000,-. D. Gooyers, Saturnus 49. 1115 TE
DUIVENDRECHT. Tel: 020 981826.

Gevraagd: schema's of kopies van Philips

freq. gen, GM2317 en meetapp. GM6000.
Kosten wordne vergoed. Ruud Koek. Varen

-

weg 5. 1031 CB AMSTERDAM.

Te koop: DAI personal comp. (48K RAM,
16KLe uren) met software en uitgebreide

doe. Prijs f 1500,-. H. Peters. Saffierstr. 12b.

3051 XV ROTTERDA. Tel: 020-229412.

Te koop: Sony versterker TAII40 40W met
garantie. Prijs f 375,—. K. van Wijk, Rid-

derstr. 12. 4458 BN ARENDSKERKE. Tel:

01106 2257.

Wie kan mij helpen aan het schema v.e.

toetsenbord "Glare" European Keyboard
1828 2202 januari 31-77. Evt. tegen verg. H.
Claes. Kiesel kl-Brogel 24a, B 3770 PEER.

Te koop: Casio PT30 keyboard met ned.
gebr. aanw. 2 weken gebr. f 300,— .. of liever

ruilen tegen VlC-20 of ZX-Spectrum. B.

Vuyck, Itersonlaan 23. 3233 EH OOST-
VOORNE. Tel: 01815-3927.

Te koop: Pioneer versterker SA-9800:
2x1ooW (RMS). 2'A jaar oud. In zeer goede
staal. D. Ceulemans. Zepstr 33. B-2930
MECHELEN. Tel: 015421251.

Te koop: Philips G7000 spelcomp. 7 cass.

/ 500, - . Event. ruilen tegen TI99/4A acces
soires. Tel. 08818 1689. E. Esselink, Griftdijk

12. 6678 KB OOSTERHOUT.

Te koop: Editor assembler voor ieder 8080
systeem met elekterminal. Voor inl. gead.
envelop met postz. naar M. Vissers. Water
torenweg 292. 3063 HA ROTTERDAM.

Gevraagd: schema van Graetz kornet tv

tegen vergoeding. Bellen naar T. Westbroek.

E. Koolaartstr. 13. 2331 DH LEIDEN. Tel:

071 312285

Gezocht: dringend! Schema’s. Alle gege-
vens/info Stone M8? 25 kan. studio mengta
fel. Kosten vergoed, (modulair syst.) L.

Andrê. Hogepol 4. 9101 LZ DOKKUM. Tel:

05190 6453.

Te koop: 6-kanaals lichtorgel evt. met licht-

bak. f 60.-. Tel: 03438 20270. B. Hofman.
Dennenhorst 5. 3972 GL DRIEBERGEN.

Te koop: Kenwood ontv. met schema 2 jr.

oud. Type R1000 / 900.-. Revox A77 semi
prof. 2 spoor f 1150,— . incl. 4 banden. J.

Raasveld. Otterweide 53. 3437 WD NIEU-
WEGEIN Tel: 03402 36889.

Te koop: prof. IBM comp. 3741 model 3
groenmonitor + 8” floppydisk (250KO 4

goede boeken) Alles / 900. - Ductchang.
Bergwal 81. 3432 GG NIEUWEGEIN Tel:

03402 39970.

Te koop: Commodore comp. 8032, Dual
floppy 8050. printer 8024. Uitsl. in één koop.

Vaste prijs f 7000.-. Tel: 040 856472.

Te koop: Honeywell Keyboard-display sta-

tion. G.E. printerterminet 1200t.e.a.b. H. v.d.

Burgh, Burg. v. Gentsingel 16, 2636 BX
SCHIPLUIDEN. Tel: 01738 8414.

Te koop: ZX-81 voeding + lectuur

/ 150,-. N. Tebens, v.d. Werfstr. 92. 3132

WE VLAARDINGEN. Tel: 010 - 6000021.

Te koop: Lynx 48K nieuw in doos incl. parr.

preinter int. Nieuwprijs 1 1650,—. Bod
gevraagd. Tel: 02280 15218 na 18 uur. Trippel

witz. St. Jansstr. 5. 1601 HD ENKHUIZEN.

Te koop: Apple drive + interface nieuw in

orginele verpakking. Behalve 100 video dis-

play terminal. Vr. pr. f 1200.—. H. de Jong,
Utr. Jaagpad 104. 2314 AT LEIDEN. Tel:

071-412830.

Te koop: communicatiecomp. Tono550:
telex en telegrafie, z.g.a.n. f 900,—. L. Beer-

den. P. Mondriaanstr. 15. 4907 NX OOSTER-
HOUT. Tel: 01620-50485.

Te koop: 2 BOSE 901 op voet met equaliser.

Nieuw 1 1750.—. P. de Groen, Meidoornstr.
7. 1505 TR ZAANSTAD. Tel: 075-172505.

Gezocht: TI99/4A + toeb. + floppydisk

drive + software. D. Delnooz, Astridlaan 22.

B-2400 MOL. Tel: 014-315119 na 17 uur.

Welke elektr. hobbyist wil tegen verg. dig.

cap. meter voor mij bouwen? Zie ELEKTUUR
NR 244 febr. 1984. D. Manshanden. Koggen-
laan 1. 1671 KH MEDEMBLIK. Tel:

02274-1229.

Te koop: HP41C. ext. func. mod., quad, tv-

video interface met garantie. Prijs n.o.t.k.

Gratis softw. boek. J. Verstappen, Clestij-

nenlaan 37/11. B-3030 HEVERLEE-LEUVEN.
Tel: 016-202484.

Te koop: STK036 power ampl. 700 Bfrs. +
Halleffect keyboard met behuizing 1500 Bfrs.

excl. verzendkst. J. de Sutter, Vrijheidslaan

11. B-3203 DURAS.

Te koop: Printer-82143 + mem-module-8210
6A voor HP41C. B. Pittevils. d'Hoogvorst-

dreef 4. 8-3020 GENT.

Te koop: IBM selectric maintenance
manuals, speciale kop met alle basic tekens.

B. Baerts. Schuermanslaan 106, B-3073
KORTENBERG. Tel: 02-7599540.

Te koop: prof. terminal Honeywell buil met
schema's en gebruiksaanw. In goede staat.

Tel: 051/744245. Vragen naar Johan. J. Van
severen, Ardnooisesteenweg 367, B-7700
ROESELARE.

Te koop: Kenwood R1000 ont. in prima
staat. Gevragd: copij van schema + print

layout ZX-81. Kosten worden vergoed. H.
Verhaeghe. Poststr. 26. B 8390 KNOKKE
HEIST Tel: 050 514176.

Te koop: krachtige 8088 monitor (2 st.

eprom 2716) voor intelct schaakcomp. L.

Bogaert. Sterrewachtenln 11A/1. B-1180
BRUSSEL.

Gevraagd: schema of copij van Sommer-
kamp Walkie-Talkie TS-5624SC. Onkosten
worden vergoed. S. Brusselaers. Kl. Daalstr.

31. B-1930 ZAVENTEM Tel: 02-7210982.

Te koop: Super 11 Komecomp. + expan-
sionbord keyboard videodisplayboard

met uitgebreide karakterset. Totaal f 500,-.
J. Faber, Hoogewoud 68. 1689 BC ZWAAG.

Te koop: Auto alarm ELEKTUUR Bfrs. 1500.

Ultrasoon auto-alam Philips Bfrs. 3000
(nieuw 6000 Bfrs). Codeslot 1500 Bfrs. Mem-
braantoetsen. W. Wttelé. Moidoornlaan 42.

B 2020 KAPELLEN. Tel: 03 6644017.

Te koop: Elekterminal 14 pag.) ASCII-

baudot transcoder eprom kaart mos
encoded KB modulator + elektr. RTTY
9000 Bfrs. H. Cuypers. Ganzerikstr. 19,

B-2270 HERENHOUT. Tel: 014-515127

Te koop: junior interface + zw. voeding
4 boeken PSW1 in fraaie kast cass.

met softw. prijs 9000 Bfrs. of / 450.-. M.
Cuyt. P. Coumansstr 43. B 2671 HIMGEME

Te koop: MPFII 64K-RAM Apple-basic com-
pat. 6 mnd. oud. In orig. verp. + boeken.

20.000 Bfrs. Enkel schrijven. P. Rademan, P.

Beckstr 41. B 8500 KORTRIJK.

Te koop: diaprotectors Leitz 250Av met 150

250 mm lens. Programmeerbaar dia overv
loeiapparaat Leitz diapiktt. enz. M. de
Roock, Weverstr. 29. B 1741 TERNAT Tel:

02 5822158

Te koop: Tandy TRS 80 Microcomputer
Modi Lev2 monitor + 2 floppy drives

(tandy) RAM 48K Bfrs. 47000. Schrijven voor

afspraak. Hermans, Prei. TS Grootenlaan 12.

B 3180 WESTERLO.

Gevraagd: schema digit. temp. aangever
RAF15 40501035B van Koelkast Liebherr. A
Casier, Daniël Boonlaan 63, B-1160

BRUSSEL.

Te koop: microswitch keyboard 93 toetsen,

nieuw ASCII parallel met OOC f 275,—. A.
v.d. Ven, Sparrenhoeven 16, 5244 GZ ROS
MALEN Tel: 04192-14762.

Gevraagd: serv. doe. KTV van de muiderk-
ring schema Philips KTV x22 K962/05
tegen verg. J. Breners. M. Campslaan 311,

2286 ST RIJSWIJK. Tel. 070-961023.

Te koop: Jaargangen Elektuur en Radio Bul-

letin. Tel:01742 6318 na 16.30 uur. J. Keeh-
nen. Elzenhove 11. 2295 RL KWINTSHEUL
Tel: 01742 6318.

Te koop: Kleurenbeeldbuis Type 370AKB22
f 100.-. K. van Wijk, Ridderstr. 12. 4458 8N
SHR AREDKERKE. Tel’; 01106-2257. Na
18.00 uur.

Gezocht: Apple II en MPFI comp. Tevens
EPROM program meerapparaat. F. Tooren-
burg. Hillegomstr. 22, 1058 LS AMSTER-
DAM. Tel: 020-164015.

Te koop: TI99/4A comp. + cass. kabel +
joysticks + invaders + cars wars. G. de
Haan. Pr. Hendrikstr. 18. 1191 AW OUDE-
KERK A/D AMSTEL. Tel: 0296319.

Te koop: Formant 3xVCO + 2xADSR +
IxVCF = 24dBVCF + IxRFM + IxNoise
+ IxLFO + lx COM + keyboard. Vr. pr.

/ 1000,-. M. Peters. Molenkade 58. 3251 LM
STELLENDAM. Tel: 01879-1871.

Te koop: Scoop BEM003 Philips: 10MHz
10mV Prijs n.o.t.k. D. Desmet. Bruggestr. 31.

B 8080 RUISELEDE. Tel: 051-688558.

Te koop: 24 uurs ree. PLL-zender + lin. (3

meter 5W). Gevraagd: schema's met 4cx
250B of BFQ68. Tel: 01147-1257. R. Verschue-
ren. Sasdijkseweg 3. 4581 RP
VOGELWAARDE.

Gezocht: kopie van de service documentatie
z/w tv Philips type X2T680/06 en CTV
X26K141/55 tegen vergoeding v.d. kosten. P.

Boekee, Zwanenpad 13. 2623 AK DELFT. Tel:

015 560894.

Te koop: Philips 150 Mc Osciloscoop
PM3370 + 2 en 4 kan. unit PM 3372, PM3374

doe. / 1500.-. Tel: 040-867524. J. Mes.
Meidoornlaan 21, Geldrop. Tel: 040 867524.

Te koop: cursus Dirksen MC/ MP en comp.
technicus per stuk f 200,-. en elekterminal.

Home made keyboard hierbij gratis 1 175,—.

J. Kemfers, Herinckhave 30. 7608 BH
ALMELO. Tel: 05490-64110.

Te koop: Uitbr. bord VIC-20 7 slots 4
gemont. + 64K kaart. Samen / 450,—. W.
Walraven. Guldenroede 16. 3434 CM NIEU-
WEGEIN. Tel: 03402 65809.

Te koop: 30 W. eindtrap + trafo f 80,—

.

Buizen versterkers 50W f 200,-. Stereo bui-

zen 2x20W merk Beam LtD / 200,-. Quad
II / 250.-. H. de Graaf, Hengelolaan 191A,

Den Haag. Tel: 070 290356 na 18 uur.

Te koop: TI99/4A 16K 3 mnd oud + cass.

kab joystick adapt. + veel (spel)softw. +
boeken en handleiding, vr. pr. f 495.— . S.

Kwee. Deurze 8, 9457 TB ROLDE Tel:

05924 2790 na 18 uur.

Gevraagd: schema Philips wereldontvanger
BX700A anno 1950 Alsook vol Potm. + uit-

gangstrafo. Vergoeding zdn briefkaart. R.

Nuytens, Kelestr. 24. B-1700 ASSE.

Te koop: Mengpaneel Rodec type fader;

draaitafel MicroMR; 111 riemaandrijving TV-

spel 6 sp. + pist.; lichtorgel m. 2ch. mod. J.

Chauveau. J. v. Rillaarlaan 44/7. B-2100
DEURNE Tel: 03 3243044.

Gevraagd: 3 octaafs klavier met 1 maakcon-
tact per toets. A. Rutten, G. Sondermanstr.

11. 6417 GD HEERLEN. Tel: 045 420338.

Te koop: 1CF 2001 + voeding z.g.a.n.

f 400.-. Hansen SCM-*outp. met 2 meters
1 200,-. J. Gruts. Feyonoordkade 60. Rot-
terdam. Tel: 010 847503.

Te koop: Telex 1 150.-. GAF kopieorappa
raat (defect) 1 125,-. Tel: 070-294428. A.
Hofschreuder, Driebergenstr. 6. 2546 BL
DEN HAAG.

Te koop: 65C02 assembler uitbreiding voor

de BBC bv. voor snelle programmatuur voor

de ELEKTUUR-6502-kaart. T. Rochol,
Tuinstr. 10. 2613 RC DELFT.

Centronics 630 printer / 675,-. RGB kaart
voor Apple 1 150,—. Applo comp. computer
* monitor nieuw met garantie. R. Rust.

Kagerdreef 59. 2172 HJ SASSENHEIM. Tel:

02522-13264.

Te koop: Dec. RK01 drive + verwisselbare
disk en voeding f 200.-. Olivetti TE308 prin-

ter / 300,-. B. Eenhuizen, Jol 133. 1186 SH
AMSTELVEEN. Tel: 020-435348.

Te koop: TV-spel Philips video-pac G7000.
Bandopnemer Philips stereo 4404. R. Quirij-

nen. Dorpstraat 104. 2168 St.-Lenaerts.

Te koop: Linear Bremi BRL200, 5000 bfrs.

Ook power-reducer 900 bfrs. J. Appelmans.
langestraat 58. 1741 WAMBEEK BELGIE.

Te koop: Infokaarten 13, 15, 27 t/m 31. 3 t/m
56, 60 t/m 71. Alleen ruilen tegen 1 t/m 12,

21. 24 t/m 26. C. Roosien. Irislaan 14b, 9713

RH GRONINGEN. Tel: 050 142122.

Gevraagd: schema van transistor curve tra-

cer CRC type TG104. E. Stevens, Lobergern-

bos 3, 3200 KESSELO (B).

Te koop: extended basic module voor Texas
TI9914A home computer. Prijs: 1 325,—. G.
Seegers Tel: 043-648908 (na 17.00u).
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